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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

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

140 1140 1 رهم   رهم   3030 هبنش   هبنش 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   149,640هکس , 000149,640 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   89,34089,340مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,970 , 000140 ,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس209,200209,200رالد سیئوس کنارف   330کنارف ,000330 , 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   240رالد ,900240 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   87,41087,410لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,500 , 00051 ,500 , وروی000 323,6وروی 10323,6 ژورن10 ژورن نورک   31نورک ,30031 ,300

رایع رایع   1818 یالط   13,536یالط ,00013,536 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   371دنوپ ,280371 نپاژ280, نپاژ نینی   دصکی   223,090223,090دصکی

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 108108))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( 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 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( 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 16  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( 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 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107
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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  • 107

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

نیوزق یرادرهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یلدمه  :: عبنم :: 1401/08/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم یمومع و  لقن  لمح و  هعسوت  نیوزق  یرادرهش  نوناق  یاتسار  رد  دراد  رظن  رد  نیوزق  یرادرهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لکتورپ ساسارب  ار  گربراب  یرهش  نورد  یالاک  راب  لمح  دنس  حرط  یارجا  یزاس و  هدایپ  یموب ، نشیکیلپا  تخاس  یحارط ، لاس 1386 ، بوصم  تخوس  فرصم 

.دیامن ارجا  نیوزق  رهش  ار  utcms یزکرم هناماس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق یرادرهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس  یراصنا -  دیهش  گنیکراپ  لپ و  بنج  یراصنا - دیهش  نابایخ  نیوزق - : سردآ  :: سردآ سردآ
یلخاد 121 نفلت 028-33848   3418866548: یتسپدک

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5838429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ( UTM/Firewall  ) هکبش یتینما  زیهجت  لمح  دیرخ و  هصقانم 689  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ( UTM/Firewall  ) هکبش یتینما  زیهجت  لمح  دیرخ و  عوضوم : 

لایر  13،980،000،000 دروآرب :  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش نورد   نورد یالاک   یالاک راب   راب لمح   لمح دنس   دنس حرط   حرط یارجا   یارجا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یموب ، ، یموب نشیکیلپا   نشیکیلپا تخاس   تخاس یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 11

(( UTM/FirewallUTM/Firewall  ) ) هکبش هکبش یتینما   یتینما زیهجت   زیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010727-03 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم 16عبنم تعاس  - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

uso هژورپ -ssv تامدخ یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحرمود یمومع  هصقانم  یرازگرب  تروصب  لیذ  طیارش  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  مالقا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن نیمات  داتس ) هناماس   ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا 

لایر دروآرب 279.000.000.000  غلبم   - D.C.S YHOKOGAWA - 

لایر نیمضت 13.950.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هاگشیالاپ  دیرخ  هرادا  الاک  روما  نامتخاس  یاهزاف 15 و 16  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

44-36-07731318335 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.spgc.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

usouso  هژورپ هژورپ -- ssvssv  تامدخ تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 33

D.C.S  YHOKOGAWAD.C.S  YHOKOGAWA ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 110 ھحفص 6 
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دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ  لوا -  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

داتس هناماس  ناوخارف  هرامش   - 683 هصقانم  :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
داتس 2001095007000016 هناماس  ناوخارف  هرامش  2001095007000016

:: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5838430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهشراطق یرادرب  هرهب  تکرش  یکدی  مزاول  هارمه  هب  کیتاموتا ) پمپ  سیرگ   ) لیر حطس  راکناور  یاه  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم

هرهب تکرش  یکدی  مزاول  هارمه  هب  کیتاموتا ) پمپ  سیرگ   ) لیر حطس  راکناور  یاههاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، دیرخ ، هصقانم  لوا  دیدجت  عوضوم : 
دهشم یرهشراطق  یرادرب 

لایر  72,000,000,000 دروآرب :  غلبم 
.دامن هعجارم   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هصقانم ، رد  تکرش  دانسا و  تفایرد  رتشیب ، تاعالطا  بسک  تهج 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هلحرم ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا

1401/07/30 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 48-9900050 تساوخرد   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIMA متسیس تاعطق  هب  طوبرم  هرامش 48-9900050  تساوخرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک عبانم  یسررب  دیرخ و  دحاو  الاک  روما  تاکرادت و  رجفلاو  نامتخاس  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها   :: سردآ سردآ

02141934  - 06132252449 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

سکف 06134167610 هیدات   06132249806 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکدی یکدی مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب   کیتاموتا ) ) کیتاموتا پمپ   پمپ سیرگ   سیرگ  ) ) لیر لیر حطس   حطس راکناور   راکناور یاههاگتسد   یاههاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 55

HIMAHIMA  متسیس متسیس تاعطق   تاعطق 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 110 ھحفص 7 
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ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

akpc.ir :: عبنم یهگآعبنم نیا  راشتنا  خیرات  زا  یراک  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

YOKOGAWA مالقا هیلک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت دحاو  مراهج - هقبط  کالپ 21 - یقرش - یسیفن  نابایخ  یبونج -  یاهفارص  نابایخ  ایرد –  راولب  دابآ –  تداعس  نابایخ  نارهت –   :: سردآ سردآ

 ( 405 و 421 یلخاد (  021-84247000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7 م ن - 12 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خروم 1401/7/27  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 17 

هیاس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 17  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838300 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9  سار   - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات ردانب  رهشوب و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 625.651.401.104 

هام هژورپ 12  تدم 

همانیهاوگ نتشاد  یزکرم -  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  زیراو  شیف  ای  لایر  غلبم 18.513.028.022  هب  یکناب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اه ینواعت  یتامدخ و  یاهتکرش  تیحالص  یهاوگ  نتشاد  یعامتجا - هافر  راک و  نواعت  ترازو  طسوت  هدش  رداص  ربتعم  ینمیا  تیحالص 

رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
رازگ  هصقانم  سردآ  هب  یزکرم  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  : رازگ هصقانم  هاگتسد  سردآ 

07731667002 - 33322051 - 7 :: نفلت :: setadiran.ir info@bpmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31666700 - 6500 :: 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

YOKOGAWAYOKOGAWA  مالقا مالقا هیلک   هیلک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 77

یدرونایرد یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا تاجن   تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یراذگاو   یراذگاو 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 :

زا 110 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

akpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  عمتجم  یاه  هدننک  شوماخ  ژراش  تستوردیه و  ریمعت ، تایلمع  ماجنا  درادرظن  رد  ریبکریما  یمیشورتپ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یمومع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.اهدادرارق یقوقح و  روما  مود - هقبط  کالپ 21 - یقرش - یسیفن  نابایخ  یبونج -  یاهفارص  نابایخ  ایرد –  راولب  دابآ –  تداعس  نابایخ  نارهت –   :: سردآ سردآ
.اهدادرارق یقوقح و  روما  مود - هقبط  یرادا –  نامتخاس   – ریبکریما یمیشورتپ  تکرش  تیاس 4  - یمیشورتپ - یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشهام – 

:: 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  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5838429(UTM/Firewall  ) هکبش یتینما  زیهجت  لمح  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5839352uso هژورپ -ssv تامدخ هحفص 5)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عمتجم عمتجم یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ژراش   ژراش وو   تستوردیه   تستوردیه ریمعت ، ، ریمعت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 110 ھحفص 9 
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093897000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838212 :: هرازه هرازه :: 1401/08/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  یزاسزاب  تازیهجت و  تخاس  تهج  تالآ  نهآ  دیرخ 

نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دانسا هئارا  تروص  رد  اهنت  هدوزفا  شزرا  تسا و  یمازلا  ناگدننک  تکرش  یارب  هدوزفا  شزرا  مان  تبث  همانیهاوگ  یداصتقا و  دک  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

زاین دروم  مالقا  هیهت  هقباس  دوخ  یراک  هموزر  رد  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  راتساوخ  یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  ناگدنشورف  .دش  دهاوخ  تخادرپ  هتبثم 
 ( . لایر عومجم 10/000/000/000  رد  .دنشاب (  هتشاد  ار  یتلود  تارادا  ای  اه  یرادرهش  زا  یکی 

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

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1401/11/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351646711 یتسپ :  دک  رایرهش ،  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

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

83/401/86 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم :: 1401/08/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838279 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسمز  هسام  لمح  دیرخ و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 11/625/270/000  غلبم 

لایر  نیمضت 581/263/500  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارتو هار  نامتخاس و 

هناخ ریبد  دحاو  مالیا -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  فلا - تکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

نامیپ و هرادا   08633338600-08633330190 - 08633322922 :: نفلت نفلت
یگدیسر

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

3341638 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع یزاسزاب   یزاسزاب وو   تازیهجت   تازیهجت تخاس   تخاس تهج   تهج تالآ   تالآ نهآ   نهآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یناتسمز یناتسمز هسام   هسام لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 111 1

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

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005315000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838389 :: هرازه هرازه :: 1401/08/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم  یامنهار  یولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ریسم  یامنهار  یولبات  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,780,305,288 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   840,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:10 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا یرادرهش  نامتخاس  ریت  یس  نابایخ  لیبدرا   ، 5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  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

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000230 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839180 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیمخ ) هناخ  نادیم  ات  ادتبا  زا   ) نوگنراد خایس  روحم  یزاس  نمیا  ضیرعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیمخ ) هناخ  نادیم  ات  ادتبا  زا   ) نوگنراد خایس  روحم  یزاس  نمیا  ضیرعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
330,837,576,272 یلام :  دروآرب 

لایر   12,617,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1401/11/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یولبات   یولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

روحم روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   ضیرعت   ضیرعت ناونع : : ناونع 1313

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داباهم یراتسرپ  هدکشناد  زاین  دروم  یتسویپ  طیارش  رد  دوجوم  تاقلعتم  ریاسو  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000116 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابیتشپ دادرارق   - هدکشناد برد  لیوحت  - تسا یمازلا  یتسویپ  طیارش  رد  دوجوم  یاهدنب  هیلک  تیاعر  - یتلود نانکراک  تالماعم  عنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  اهگرب و  رهم  زوجم و  یراذگ  راب  - دوش یم  هتفرگ  همانتنامضو 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226277-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 13 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000231000087 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

تیلاعف 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153859984 یتسپ :  دک  سدق ،  نابوتا  بالقنا و  نابایخ  نیب  - بالقنا یوک  - زاوها - ناتسزوخ زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770006-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770045-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داباهم داباهم یراتسرپ   یراتسرپ هدکشناد   هدکشناد زاین   زاین دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ طیارش   طیارش ردرد   دوجوم   دوجوم تاقلعتم   تاقلعتم ریاسو   ریاسو رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 1414

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  سامت  زکرم  هژورپ  یراپس  نورب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000314 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903858 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  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 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یمومع  طیارش  تامدخ و  حرش  قبط  ( LMS  ) نیالنآ شزومآ  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000098 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/08/04 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  ولدوصقم و  یاقآ  هارمه 09122308903  هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سامت سامت زکرم   زکرم هژورپ   هژورپ یراپس   یراپس نورب   نورب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1616

(( LMSLMS  ) ) نیالنآ نیالنآ شزومآ   شزومآ هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717
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جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا 
1101093374000036 زاین :  هرامش 

جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG224B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  لاوریاف  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا 

3155643569 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  ماظن  نامزاس  بنج   - جاک یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32543939-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543300-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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کیپملاراپ یلم  هتیمک   :: 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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5838593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک تصش  -ESET سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092799000091 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  کیپملاراپ  یلم  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هربراک تصش  -ESET سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995613114 یتسپ :  دک  کیپملاراپ ،  کیپملا و  یلم  هتیمک  یلامش  لوئس  نابایخ  ، یناجنسفر یمشاه  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

72067105-021  ، 72067112-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26203416-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا 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 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام  ) انرب و  هکبش ) گنیروتینام   ) انیب تاطابترا ، )  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  تیریدم   ) اناد هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یروتکریادویتکا

1101091574000785 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یروتکریادویتکا گنیروتینام   ) انرب و  هکبش ) گنیروتینام   ) انیب تاطابترا ، )  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  تیریدم   ) اناد هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2912843-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک تصش   تصش -- ESETESET سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1919

گنیروتینام گنیروتینام  ) ) انرب انرب وو   هکبش ) ) هکبش گنیروتینام   گنیروتینام  ) ) انیب انیب تاطابترا ، )  ، )  تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم  ) ) اناد اناد هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
(( یروتکریادویتکا یروتکریادویتکا

2020

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

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

زا 110 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sjmwaseapvfrs?user=37505&ntc=5838593
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5838593?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dquznj6swygjf?user=37505&ntc=5838595
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5838595?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  لاوریاف  سنسیال  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000042 زاین :  هرامش 

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

لاس 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش اب  قباطم  ًاقیقد  هربراک -   edr ) - 130 هارمه هب   ESET PROTECT Essential on-prem - 3year سوریو (  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یصاصتخا 

1201004246000146 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ یصاصتخا  طیارش  اب  قباطم  ًاقیقد  هربراک -   edr ) - 130 هارمه هب   ESET PROTECT Essential on-prem - 3year سوریو (  یتنآ  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک 2412700385120001 ناریا  دامرف -  لصاح  سامت  یلخاد 215  اب  زاین  تروص  رد  تسیمازلا -  یمسر  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تاصخشم  رد  یتساوخرد  یالاک  دک  تسا  هباشم 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک   edr )  -  130edr )  -  130 هارمه   هارمه هبهب     ESET PROTECT Essential on-prem -  3yearESET PROTECT Essential on-prem -  3year سوریو (  (  سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تارداص  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 15 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Service Desk Plus 9.4 شیاریو  ManageEngine هناماس رد  ثداوح  تیریدم  دنیارف  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000086 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخازریم 81920438 و یاقآ  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .دنیامن  مادقا  تعاس  رفن  تروصب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسیاب  یم  اهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لصاح  سامت   09125003970

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Service Desk  Plus  9.4Service Desk  Plus  9.4 شیاریو   شیاریو   ManageEngineManageEngine هناماس   هناماس ردرد   ثداوح   ثداوح تیریدم   تیریدم دنیارف   دنیارف یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 2323

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

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

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

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

5839095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110150  هرامش  سنسیال ) رازفا  مرن   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985005451 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

هتسب 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیامرس هعسوت  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک شخب  رد  یراذگ 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFP تسویپ تامدخ  حرش  قبط  رزیالانآ  یتروف  هاگتسد  کی  تیگ و  یتروف  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001047000010 زاین :  هرامش 

یزرواشک شخب  رد  یراذگ  هیامرس  هعسوت  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-200 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
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 : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457866971 یتسپ :  دک  کالپ.مچرپ 51 ،  نابایخ.دیحوت  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66907152-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66907153-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیالانآ رزیالانآ یتروف   یتروف هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   تیگ   تیگ یتروف   یتروف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 110 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g4myawsjftgbq?user=37505&ntc=5839114
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5839114?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 19 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  لیاف  یسرزاب  هنماد  ینف و  تاصخشم  قبط  سنسیال  هارمه  هب  لاتیجید  میسیب  هدننک  رارکت  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب سامت  هرامش 09053102046  اب  زاین  تروص  رد  - 

1101092586000223 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   RD985 لدم  MHz 470-400 سناکرف ییویدار  هدننک  رارکت  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  لدم 500  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  یتوص  لاناک  سنسیال  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

اوآ یطابترا 
هتسب 8 دادعت : 

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

.تسویپ مالعتسا  لیاف  یسرزاب  هنماد  ینف و  تاصخشم  قبط  سنسیال  هارمه  هب  لاتیجید  میسیب  هدننک  رارکت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم کالم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  مالعتسا و  لیاف  - 

.ددرگ تسویپ  سامت  تاعالطا  ینف و  داهنشیپ  - 
.دیریگب سامت  هرامش 09053102046  اب  زاین  تروص  رد  - 

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

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب -- ییویدار ییویدار هدننک   هدننک رارکت   رارکت میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 2626

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5837943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شوج هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  ناونع : 

14012846 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

شوج شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن ناونع : : ناونع 2727

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5838376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - SERVO یرادار و حطس  یریگ  هزادنا  رتیمسنارت  درکلمع  لرتنک  دیدزاب و  لماش - :  LG-TG متسیس تاریمعت  تشادهگن و  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... یلحم و یاهرگشیامن  درکلمع  لرتنک  دیدزاب و  راشف -  امد ، یریگ  هزادنا  رتیمسنارت  درکلمع  لرتنک  دیدزاب و 

یتسویپ ریداقم  تروص  قباطم  ناتسرال  تفن  رابنا  زاریش و  نایوگدنت  دیهش  تفن  رابنا   LG-TG متسیس تاریمعت  تشادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001395000035 زاین :  هرامش 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دصرد  100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناتسرال سراف ،  لیوحت :  لحم 

تمیق هب.دشاب  هتشاد  تقباطم  خرن  مالعا  گرب  ریداقم و  تروص  رد  یداهنشیپ  غلبم.دشاب  یگدروخ  طخ  هابتشا و  نودب  ریداقم  تروص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لصاح سامت  نفلت 32295046  اب  ای  09177175235و  هداز یلعحتف  یاقآ  اب  دیدزاب  تهج.دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  ریداقم  تروص  هیارا  نودب  یداهنشیپ 

.دامن

7146676455 یتسپ :  دک  سراف ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ظفاح ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295046-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/7/27هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/8/7عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسوئدیو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادار یرادار حطس   حطس یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا رتیمسنارت   رتیمسنارت درکلمع   درکلمع لرتنک   لرتنک وو   دیدزاب   دیدزاب لماش - : - : لماش   LG-TGLG-TG متسیس متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ....  .... وو یلحم   یلحم یاهرگشیامن   یاهرگشیامن درکلمع   درکلمع لرتنک   لرتنک وو   دیدزاب   دیدزاب راشف -  -  راشف امد ، ، امد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا رتیمسنارت   رتیمسنارت درکلمع   درکلمع لرتنک   لرتنک وو   دیدزاب   دیدزاب  -  - SERVOSERVO وو  

2828

پوکسوئدیو پوکسوئدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457332 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  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 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5839098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  تخاس  ریز  هعبات  زکارم  اهتیاس و  رد  هکبش  یطیحم  طیارش  لرتنکو  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001372 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهاه  کک چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3030

هکبش هکبش یطیحم   یطیحم طیارش   طیارش لرتنکو   لرتنکو گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(09171344103  ) یسدقم سدنهم  یاقآ  هژورپ  رظان  اب  یگنهامه   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  همیب  باسح  اصافم  هیارا  ***

888

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین  وولو  تچر  زا  لاکشا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، اهنآ نیمات  اه و  گنیکپ  اه و  گنیروا  ریظن  یفرصم  دراوم  یرادرب  هشقن  مالیا ، زاگ  هاگشیالاپ  یهاگورین  تیاس  لحم  رد  زیهجت  لیوحت  تست و  لماک ، ریمعت 

هدنیآ  رد  هدافتسا  تهج   valve body زا لماک  یرادرب  هشقن  نینچمه 
1101091574000779 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
مالیا مالیا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32910000-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین وولو   وولو تچر   تچر زازا   لاکشا   لاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  ینف  حرش  اب  قباطم  (P/F CONTRONIC PLC (ANALOG SIGNAL ISOLATOR ددع دادعت 10  هب  ملق  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لخاد دیلوت  ًافرص  )

1101001105002070 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشابیم داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  تفن   AVL رد جردنم  یلخاد  ناگدننک  دیلوت  ًافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هدنهد  داهنشیپ  تکرش  گربرس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

سامت 61630368 هرامش 

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

30368-616  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( P/F CONTRONIC PLC (ANALOG SIGNAL ISOLATORP/F CONTRONIC PLC (ANALOG SIGNAL ISOLATOR ددع ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب   ملق   ملق کیکی   ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5837976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  قیرح  ءافطاو  مالعا  یارجا  هب  طوبرم  مالقا  ءاهب  مالعتسا  مرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092003000140 زاین :  هرامش 

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  یراکنامیپ  ینمیا و  تیحالص  یاراد  یتسیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308806-056  ، 31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: 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

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسا   ساسا ربرب   قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا یارجا   یارجا هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5838019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش یم  هیهت  هدننک  نیمات  کیزا  اجکی و  تروصب  مالقا  هیلک  تسویپ (  مئامض  قبط  یاپ  یربزر  کرام  یتساوخرد  مالقا  متیا   11 ناونع : 

14012910 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یاپ یاپ یربزر   یربزر کرام   کرام یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها رهشهام  یاهرابنا  قیرح  مالعا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005598000025 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135653111 یتسپ :  دک  کالپ 204 ،  یدوریش  نابایخ  شبن  یتخت  مویداتسا  چیپ  هیناما  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت زکرم  یتایلام  روما  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 08 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5838554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000400000027 زاین :  هرامش 

نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
فرژ هدننک  هضرع  عجرم   NET SAFETY هدنزاس عجرم  قیرح  ءافطا  قیرح و  مالعا  ازلاعتشا  زاگ H2S و  زاس  راکشآ  دربراک   MLP-ASSK-SEP درب الاک :  مان 

قرش تعنص  ناشیدنا 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  ینوناق  یاهزوجم  هیلک  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1589614631 یتسپ :  دک  عاعش پ 91 ،  نادیم  ماقم  مئاق  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381509-021 :: 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

اهرابنا اهرابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3636

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  یقرب و  یشیامرس ، متسیس  یتشادهب ، سیورس  تاسیسات ، یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  زکرمتم  یزاگ 

1101093498005402 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312940-077  ، 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

تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون 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

5839216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  هارمه  هب  لسوریآ  کیتاموتا ) قیرح  افطا  متسیس   ) هدننک شوماخ  متسیس  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن هعجارم  هناماس  تسویپ  هب  تساوخ  رد  لماک  حرش  تیور  تهج  ناگدننک  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101092310000148 زاین :  هرامش 
تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تشر نالیگ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33619380-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665652-013 :: 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

یزاگ یزاگ هاگورین   هاگورین یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   یقرب   یقرب یشیامرس ، ، یشیامرس متسیس   متسیس یتشادهب ، ، یتشادهب سیورس   سیورس تاسیسات ، ، تاسیسات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یبونج یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم زکرمتم   زکرمتم

3838

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هارمه   هارمه هبهب   لسوریآ   لسوریآ کیتاموتا ) ) کیتاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس  ) ) هدننک هدننک شوماخ   شوماخ متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5839322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) ششوپ بایذفنم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000651 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یشزرو  یکشزپ  نویساردف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح مالعا   مالعا   SMTSMT ترارح   ترارح راجفنا   راجفنا دضدض   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4040

یشزرو یشزرو یکشزپ   یکشزپ نویساردف   نویساردف نامتخاس   نامتخاس ینمیا   ینمیا هیدات   هیدات ذخا   ذخا یارب   یارب قیرح   قیرح افطاو   افطاو نالعا   نالعا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یاهالاک   یاهالاک ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یشزرو یکشزپ  نویساردف  نامتخاس  ینمیا  هیدات  ذخا  یارب  قیرح  افطاو  نالعا  تهج  زاین  دروم  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090835000007 زاین :  هرامش 

یکشزپ نویساردف  هدننک :  رازگرب 
یدبنش یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کینوسوگ  یتراجت  مان   GSL-355 لدم یرارطضا  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  AFH-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  تباث  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ACD-24 لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  نبرک  دیسکاونم  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  APD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  کیرتکلا  وتف  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 90 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
زاریش رتسگ  باساپ  هدننک  هضرع  عجرم   mm 40 زیاس نشوب  رسکی  هروسام  هرهم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ALL-24 لدم  LED نز کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
تس 45 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-10 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 10  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 4 نزو یزلف  ردنلیس  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 14 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  راد  بسچ  تشپ  لینیو  لدم   EEQF دک  55x15 cm داعبا یموینیمولآ  سنج  یرارطضا  جورخ  صوصخم  نامتخاس  لخاد  ینمیا  ولبات  الاک :  مان 

تعنص نیاس  هدننک 
ددع 75 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
رتربژت یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رتربژت  یروآ  نف  هعسوت  هدنزاس  عجرم  هرمن 16  لدم   m 25 لبیسکلف یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 1800 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1571745613 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  هدنزرو  نابایخ  یبونج  حتفم  نابایخ  ریت  تفه  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88840100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833498-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  یتنرتنیا  میسیب  لماک  یاه  متسیس  دیرخ  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030584000007 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  31 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 08337258696  اب  ماهبا  عفر  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاشنامرک ،  یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  - تضهن نابایخ  - ریاشع نابایخ  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714717346

38243720-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38243663-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک هاشنامرک ثداوح   ثداوح تیریدم   تیریدم وو   یناتسرامیب   یناتسرامیب شیپ   شیپ سناژروا   سناژروا یتنرتنیا   یتنرتنیا میسیب   میسیب لماک   لماک یاه   یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4242

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 یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  یتنرتنیا  میسیب  لماک  یاه  متسیس  دیرخ  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030584000007 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  31 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 08337258696  اب  ماهبا  عفر  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاشنامرک ،  یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  - تضهن نابایخ  - ریاشع نابایخ  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714717346

38243720-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38243663-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک هاشنامرک ثداوح   ثداوح تیریدم   تیریدم وو   یناتسرامیب   یناتسرامیب شیپ   شیپ سناژروا   سناژروا یتنرتنیا   یتنرتنیا میسیب   میسیب لماک   لماک یاه   یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس 0/5 یتارباخم  جوز  لباکرتم 16 550 رادقم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091200000039 زاین :  هرامش 

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 0/5 عطقم حطس  هتشر 2  دادعت  لدم 0.5  یسم  سنج  تارباخم  یجوز  ود  لباک  الاک :  مان 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک 
رتم 550 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنهامهدنوالق یاقآابرتشیب  عالطا  تهجدشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لقنو  لمح  هنیزهزاین  حرش  قبط  یتارباخم  لباک  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09165915705 دوش

6481616976 یتسپ :  دک  ادهش ،  نابایخ  یاهتنا  رهش  ابیز  ادهش  یوک  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42651832-061  ، 42650003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42651830-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

0/50/5 میس   میس یتارباخم   یتارباخم جوز   جوز 1616 لباکرتم   لباکرتم 550550 رادقم رادقم ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 110 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dqbzjyfr4qkge?user=37505&ntc=5837958
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5837958?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها 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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS1000*3 رواپ تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000804 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاپ  رای  رتسگ  کاوژپ  هدنزاس  عجرم  یتارباخم  گنیچیئوس  یاه  متسیس  دربراک   PWS1-051 لدم رواپ  تراک  الاک :  مان 

کاپ رای  رتسگ  کاوژپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دات  دروم  زاین  یلک  حرش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  اب  الاکو  هنومن  لاسرا  هنیزه  -2

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 3
دشابیم ههام  تخادرپ 2  - 4

دشابیم یمازلا  هدننک  نیمات  هارمهو  تباث  نفلت  تبث  - 5
نفلتاب 09163033166 یگنهامه  - 6

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34490517-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCS1000*3DCS1000*3  رواپ رواپ تراک   تراک ناونع : : ناونع 4545
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002116 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-OXC-2.5G لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   OXC هعطق تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

71095069-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ 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 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا کینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 4646

88 باه   باه هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس دروک -  -  دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک یلاتیجید -  -  یلاتیجید ظفاحم   ظفاحم رایس   رایس قرب   قرب زیرپ   زیرپ یپک -  -  یپک هاگتسد   هاگتسد تاقلعتم -  -  تاقلعتم وو   یرادا   یرادا هنایار   هنایار ناونع : : ناونع
تروپ تروپ

4747
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تاقلعتم یرادا و  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یپک  هاگتسد 

تسویپ تاصخشم  قبط 
1101094840000150 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

یفسوی یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نادرف  یتراجت  مان   V 250 ژاتلو  m 1/8 میس لوط  اب  رتویپماک  یلاتیجید  ظفاحم  رایس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPP-CU0.6CE لدم  m 0/6 لوط  UTP CAT5E دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

دنهس سلطا  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   NEGZANSE یتراجت مان   N100.632 لدم  m 3 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
مج ناگنازرف  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SHARP یتراجت مان   AR-X202 لدم یرادا  یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  کبارف  یتراجت  مان   FHS-8250 CM لدم یتیاباگیگ  تروپ  باه 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکشت.تسا یمازلا  هدش  تسوپ  تاصخشم  هدهاشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنهاب مدنگ و  جورخ  برد  یرادا  نامتخاس  هکبش  یزادنا  هار  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000144 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1212-PHD-16061 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5838876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  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

رنهاب رنهاب وو   مدنگ   مدنگ جورخ   جورخ برد   برد یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 4848

هکبش هکبش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5838900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیق و یب  یتناراگ.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  هدنشورف .  هدهع  رب  لمح  هنیزه.الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هلاسود طرش و 

1101093632000011 زاین :  هرامش 
یکشزپ مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   PIZZATO هدنزاس عجرم   PIZZATO یتراجت مان   FL-FR-FM-FD لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

زادرپ هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   hEX-RB750Gr3 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
اکیار

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدابآ 09138538551 رخف  یاقآ   : سامت هرامش  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188635 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ییوجشناد  تنواعم  اضر  ماما  یشهوژپ  یشزومآ  عمتجم  نیسح  ماما  نادیم  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36285402-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36245854-035 :: 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 رتور   رتور  - - چیئوس چیئوس ورکیم   ورکیم هنایار -  -  هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 5050

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

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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یو تیگ   ) رود هار  زا  لاصتا  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000349 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

طابترا زارفا  وگ  مایپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  همیب  رگاک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسا  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور هیوست 65  .تسا 

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

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یویو تیگ   تیگ  ) ) رود رود هار   هار زازا   لاصتا   لاصتا رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI TO DVB - T روتالدم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000157 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ژورن  هدنزاس  روشک   EMC هدنزاس عجرم   SatLink 8560 FLS لدم یتارباخم  روتالودم  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  کرادم  قباطم  دادعت  رادقم و  حرش -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا 

02123940800  - 09300930167 سامت -  نفلت 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23940261-021  ، 23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  پاکسا  سیورس  هکبش VOIP و  تحت  ینفلت  متسیس  ارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001042000116 زاین :  هرامش 

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

((*** دش دهاوخ  هتشاذگ  رانک  مالعتسا  دنور  زا  هدنهد  داهنشیپ  مالعتسا ، طیارشرد  جردنم  تارکذت  تیاعر  مدع  تروص  رد   ***)) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33266011-026  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم روتالودم   روتالودم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5252

پاکسا پاکسا سیورس   سیورس وو     VOIPVOIP هکبش   هکبش تحت   تحت ینفلت   ینفلت متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تشادهب  هدکشناد  نارسپ  نارتخد و  یاههاگباوخ  هکبش  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090754000066 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نومزآ یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESS POINT FOR COMPUTER NETWORK یتراجت مان   ULC1000 لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

تیفیک
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تشادهب  هدکشناد  نارسپ  نارتخد و  یاههاگباوخ  هکبش  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 3514799422 ،  دک  نانمس  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519899951

31052067-023  ، 33441022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448999-023 :: 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 تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 5454
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نارهت بونج  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون 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

5839143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  تاحیضوت  رد  لماک  تساوخ  رد  هداتسیا (  پاتکسد  تینوی  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003165000103 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  بونج  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 ( دشاب یم  تاحیضوت  رد  لماک  تساوخ  رد  تینوی (  متسیس  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا هرامش 33891442  اب  ییامنهار  تهج  تسیمازلا /  تسویپ  هب  هعجارم   / هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه   / کناب ناسانشراک  هیدات  زا  سپ  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف سامت  یلخاد 113   6

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

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

33891463-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5839289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداتسیا هداتسیا پاتکسد   پاتکسد تینوی   تینوی متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5555

گالپ گالپ تست   تست لانیمرت   لانیمرت کولب   کولب یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ نوتسیک   نوتسیک روتکناک   روتکناک  - - نفلت نفلت یشوگ   یشوگ یکیتسالپ   یکیتسالپ میس   میس یموینیمولآ -  -  یموینیمولآ یتارباخم   یتارباخم تسپ   تسپ هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هباشم دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110145  هرامش  روتکناک ) / یشوگ دنب  / لانیمرت / یتارباخم هبعج   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب  یم 

1101093985005452 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناشفا رتخا  هدننک  هضرع  عجرم  یجوز  تیفرظ 10  یموینیمولآ  یتارباخم  تسپ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نایرگسع ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KAK یتراجت مان   cm 50 لوط  mm 2 رطق نفلت  یشوگ  یکیتسالپ  میس  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نف نایمه  هدننک  هضرع  عجرم  نف  نایمه  یتراجت  مان   HRTP01 لدم گالپ  تست  لانیمرت  کولب  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  داپریا  دراه -   - رکیپسا  - هارمه مدوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000163 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دات هب  طونم  ههامکی  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق  تسویپ -  لیاف  قباطم  داپریا  دراه -  رکیپسا -  هارمه -  مدوم  دیرخ  - 

دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  ینف -  دحاو 
تانیئزتووداک الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طونم ههامکی  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق  تسویپ -  لیاف  قباطم  داپریا  دراه -   - رکیپسا  - هارمه مدوم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  ینف -  دحاو  دات  هب 

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

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

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داپریا داپریا دراه -  -  دراه  - - رکیپسا رکیپسا  - - هارمه هارمه مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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

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

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

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

5839337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0004948016  هرامش   kvm چوسالاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985005453 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MT-270S KVMMT-270S KVM  لدم لدم چوس   چوس اتید   اتید هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 5858

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

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

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

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

5839374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sc1، هغارم ، افلج ، هپتزیربت ، بارس ، رهش دنرم  ، رهش هنایم  ، رتسبش زکارم  رد  تخوس  نزاخم  یارب  چیئوس  ولف  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000181 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
sc1، هغارم ، افلج ، هپتزیربت ، بارس ، رهش دنرم  ، رهش هنایم  ، رتسبش زکارم  رد  تخوس  نزاخم  یارب  چیئوس  ولف  بصن  هیهت و  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ار  هناماس  کرادم  تمیق  داهنشیپ  ماگنه  هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دشابیم یمازلا  تاصقانم  رد  تکرش  تهج  ناراکنامیپ  زا  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئارا  هدومن و 

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

33292950-041  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داباهم5837826 یراتسرپ  هدکشناد  زاین  دروم  یتسویپ  طیارش  رد  دوجوم  تاقلعتم  ریاسو  هحفص 11)رتویپماک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5838246 لاوریاف  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

انیب5838595 تاطابترا ، )  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  تیریدم   ) اناد هناماس  زا  ینابیتشپ 
( یروتکریادویتکا گنیروتینام   ) انرب و  هکبش ) گنیروتینام  )

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5838610 طیارش  قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هکبش و  ینابیتشپ  هحفص 50)دادرارق  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اه ک5838905 چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  هحفص 21)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5839098 یطیحم  طیارش  لرتنکو  هحفص 21)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رزیالانآ5839114 یتروف  هاگتسد  کی  تیگ و  یتروف  هاگتسد  ود  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تخوس تخوس نزاخم   نزاخم یارب   یارب چیئوس   چیئوس ولف   ولف بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5959

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

5839203 - poe تروپ چوس 16  لسکیپاگم -  اوهاد 8  نیبرود  لسکیپاگم -  اوهاد 4  نیبرود  نیمات 
 - یکیتسالپ میسقت  هبعج   - poe گیگ تروپ  چوس 16   - rtp لباک  - cat6 هکبش تکوس 

lte- sxt کیتورکیم نتنآ  مدوم 

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیزوپماک موینیمولآ  قرو  یور   smd روناب مویلنچ  بردرس  ولبات  ددع  بصنو 5  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000120 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
ناور هلا  لضف  هدننک  هضرع  عجرم  هتسجرب  لدم   600x150 cm زیاس تیزوپماک  مویلنچ و  رد  رس  ولبات  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نآ  تسویپ  تمیق و  مالعتسا  یاه  مرف  هدش  لیمکت  نکساودشابیم  تسویپ  مالعتسا  ربارب  طیارش 

دشابیم دهشم  رد  رقتسم  یاهتکرش  اب  طقف  تیولوا 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36000612-051  ، 38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیزوپماک تیزوپماک موینیمولآ   موینیمولآ قرو   قرو یور   یور   smdsmd  روناب روناب مویلنچ   مویلنچ بردرس   بردرس ولبات   ولبات ددع   ددع   55 بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 110 ھحفص 50 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاین 1401 هاگولگ  روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000329 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسایک 1401 الکیلاع  روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000328 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 الاین   الاین هاگولگ   هاگولگ روحم   روحم یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 6161

140 1140 1 رسایک   رسایک الکیلاع   الکیلاع روحم   روحم یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 110 ھحفص 51 
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ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هکبش و  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000019 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  نامیپ  طیارش  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یسمش  هام  دادرارق 5  تدم 

.تسا ضرف  شیپ  طیارش  زا  عالطا  تهج  افرص  ماخ  یاه  لیاف  ددرگ و  یم  میظنت  رضاح  طیارش  قباطم  دادرارق  نتم 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق 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 :
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همارخ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یم  میدقت  ناتروضحب  یضتقم  تامادقا  راضحتسا و  تهج  یداهنشیپ  نیبرود  ینف  تاصخشم  تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یراک  زور   21 الاک لیوحت  نامز  تدم  دشاب  یم  رکذب  مزال 

1101093592000011 زاین :  هرامش 
همارخ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

شواک رازفا  شناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   AXIS M2026-LE MK II لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
همارخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگراب  تسویپ  رد  ار  یداهنشبپ  نیبرود  تاصخشمامازلا  مرتحم  ناگدننک  هیهت.تسا  هدمآ  تسویپ  تسیل  رد  ینف  تاصخشم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09390989904 یگنهامه سامت  هرامش  .

7344146333 یتسپ :  دک  جع ، )  ) مئاق ترضح  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نکسم  داینب  نابایخ  همارخ  ناتسرهش  سراف  همارخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726044-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724755-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم رکذب   رکذب مزال   مزال ددرگ   ددرگ یمیم   میدقت   میدقت ناتروضحب   ناتروضحب یضتقم   یضتقم تامادقا   تامادقا وو   راضحتسا   راضحتسا تهج   تهج یداهنشیپ   یداهنشیپ نیبرود   نیبرود ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم تسویپ   تسویپ هبهب   ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یراک   یراک زور   زور   2 12 1 الاک الاک لیوحت   لیوحت نامز   نامز تدم   تدم دشاب   دشاب

6464

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

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

زا 110 ھحفص 53 
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رهشمالسا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5838834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  دروم  ماللقا  سا و  یپ  وی  هارمه  هب  لماک  هتسب  رادم  نیبرود  لماک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  الاک  دک 

تسا هدش  ماجنا  یشک  لباک  - یمازلا دیدزاب 
1101091060000026 زاین :  هرامش 

رهشمالسا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/27 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاصخشم دادعت و  روک و  ربیف 12   UPLINK زا هدافتسا  ترا و  میس  ندومن  ظاحل  -و  دراه - چوس - سا یپ  وی  - اه زاس  هریخذ  - کر اه و  نیبرود  تاصخشم DVR و 

.دشابیم دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  هزورپ  اه و  نیبرود 
هدش یشک  لباک 

یرافغ  09122616905

3318638677 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  تشادهب  هکبش  دابآ  مارهب  یادتبا  زامن  نادیم  هب  هدیسرن  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51081133-021  ، 51081000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56346972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدزاب دیدزاب دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم ماللقا   ماللقا وو   ساسا   یپیپ   ویوی   هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود لماک   لماک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش ماجنا   ماجنا یشک   یشک لباک   لباک -- یمازلا یمازلا

6565

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

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

زا 110 ھحفص 54 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7j3w5eukk9fy5?user=37505&ntc=5838834
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5838834?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیولک هج  رد  گنر 3000  یامد  نمول -  یرون 10400  راش  تاو -  رب  نمول  یرون 130  هرهب   W 80 ناوت  LED SMD ینابایخ غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس یتناراگ 5  و 

1101091592000857 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 80 ناوت  M هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 65 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ 5 نیولک و  هج  رد  گنر 3000  یامد  نمول -  یرون 10400  راش  تاو -  رب  نمول  یرون 130  هرهب   W 80 ناوت  LED SMD ینابایخ غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیولک نیولک هجهج   ردرد     30003000 گنر   گنر یامد   یامد نمول -  -  نمول   1040010400 یرون   یرون راش   راش تاو -  -  تاو ربرب   نمول   نمول   130130 یرون   یرون هرهب   هرهب   WW  8080 ناوت   ناوت   LED SMDLED SMD  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
هلاس هلاس   55 یتناراگ   یتناراگ وو  
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ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5838357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا دنبکآ و  ون و   PhotoElectric cell WT24-2B210 1016931 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093266000742 زاین :  هرامش 

ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   PHOTOCELL یتراجت مان  کیتاموتا  یاه  نکزاب  رد  روسنس  دربراک   MA011310066 لدم یکینورتکلا  لسوتف  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف هتیمک  دات  زا  سپ  دیرخ  ناگیار  لمح  هنیزه  یتعیرش  هبعش  هرجنپو  برد  یور  رب  یدالوف  هرکرک  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001378000048 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 60 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف هتیمک  دات  زا  سپ  دیرخ  ناگیار  لمح  هنیزه  یتعیرش  هبعش  هرجنپو  برد  یور  رب  یدالوف  هرکرک  بصنو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813816661 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  ادهش  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229505-086  ، 32227925-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230744-086 :: 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

PhotoElectric  cell WT24-2B2 10PhotoElectric  cell WT24-2B2 10 ناونع : : ناونع 6767

هبعش هبعش هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد یور   یور ربرب   یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6868
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زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیماظن تفن  رابنا  یجورخ  یسرزاب  یئوشور  یارجا  یناشن ,  شتآ  بآ  یاه  رختسا  یبوریال  یلیر ,  برد  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000109 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  خرن  داهنشیپ  تسویپ  هدش و  ءاضما  رهم و  راکنامیپ  طسوت  اهراک  حرش  ریداقم و  تروص  هس  ره  یداهنشیپ  خرن  زیلانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1543-14010268 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5839356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرکرک 77*76 نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

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

تفن تفن رابنا   رابنا یجورخ   یجورخ یسرزاب   یسرزاب یئوشور   یئوشور یارجا   یارجا یناشن ,  ,  یناشن شتآ   شتآ بآبآ   یاه   یاه رختسا   رختسا یبوریال   یبوریال یلیر ,  ,  یلیر برد   برد تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 6969

7676 ** هرکرک  7777 هرکرک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7070
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روخ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - اتسور یریوصت  شیاپ  هناماس  اقترا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050366000021 زاین :  هرامش 

غالبجواس ناتسرهش  یزکرم  شخب  روخ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
MILESIGHT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2962-TEPB لدم ددرت  لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  هئارا  تمیق  تمیق ،  داهنشیپ  مرف  ساسا  رب  و  دوش .  یریگراب  مالعتسا  گرب  اتسور -  یریوصت  شیاپ  هناماس  اقترا  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هناماس  رد  کرادم  وتمیق  داهنشیپ  یراذگراب  ندوب ، هدنرب  کالم 

3337195774 یتسپ :  دک  روخ ،  یرایهد  یا  هنماخ  هللا  تیآ  نابایخ  روخ  یاتسور  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44654023-026  ، 44652555-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44653737-026 :: 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

 - - اتسور اتسور یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس اقترا   اقترا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هب   . تکرش یاه  نامتخاس  رد  هطوبرم  تازیهجتو  هتسب  رادم  یاه  نیرود  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000020 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یلا 19 سامت 88978517 هرامش  اب  افطل  هژورپ  زا  دیدزاب  تهج  هطسباو .  تازیهجت  هتسبرادم و  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب الاب  هب  لاس  هقباس 3 اب  یلصا  یگنیامن  ای   ، نارهت یموب  یاهتکرش  زا  دیاب  ناگ  هدننک  تکرش.دوش  هتفرگ 

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

88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب    . . تکرش تکرش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس ردرد   هطوبرم   هطوبرم تازیهجتو   تازیهجتو هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیرود   نیرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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مرهج هینامیپ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004302000020 زاین :  هرامش 

مرهج هینامیپینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هئارا  هب  فظوم  هدننک  نیمات  تکرش.ددرگن  یراذگ  تمیق  تروصنیا  ریغ  رد  دشابن  رفیر  دشاب  ون  همه  تاعطق  - 

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

1401/08/03 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف سانشراک  دات  زا  سپ  دشاب  یم  ههام  تروص 4  هب  تخادرپپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

7419886688 یتسپ :  دک  هینامیپ ،  ناتسرامیب  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54230006-071  ، 54230085-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54230021-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 7373
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مارچ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030457000037 زاین :  هرامش 

مارچ ناتشرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

مارچ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  تسیل  قبط  نیبرود  لماک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تشادهب و هکبش  یرتسگداد  بنج  رصعیلو  نابایخ  مارچ  ناتسرهش  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7576133934 یتسپ :  دک  مارچ ،  نامرد 

32361793-074  ، 32326160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361605-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین ناتسرهش  یرالاس  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون 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

5838046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزورپ مامتا  زادعب  دصرد  تخادرپ 70 وحن  نیبرود  یارجاو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099040000001 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  یرالاس  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نیسح هدننک  هضرع  عجرم  یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-LPB240F12 لدم  SSE یگنر ناوخ  کالپ   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا
ددع  3 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
عجرم یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-WR1500S لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا نیسح  هدننک  هضرع 
ددع  6 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9334155134 یتسپ :  دک  یرالاس ،  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42723434-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42723434-051 :: 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

نیبرود نیبرود یارجاو   یارجاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5838504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن هیوست  یتسویپ  تسیل  قبط   kdt هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000391 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D20T20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B50T20A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D45XL20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل و دریگ .  رارق  ینف  سانشراک  دانت  دروم  دیاب  سانجا  هدننک .  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  نیبرود  تاصخشم 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: 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

یدقن یدقن هیوست   هیوست یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   kdtkdt هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7676
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت 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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003007000035 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم  - 

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

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88318206-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: 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

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 7777
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  )POE ددع یریوصت و 10  تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 5  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یلخاد  هدش  یرادیرخ  یاهالاک  یناریا  یالاکزا  تیامح  تهج  هب 

1101001423000124 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مشق شزادرپ  ریصب  هدننک  هضرع  عجرم  ریصب  یتراجت  مان   BSRLPRx-2LP لدم یا  هداج  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسردو  لماکار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POEPOE  وو یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5839203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هبعج  - poe گیگ تروپ  چوس 16   - rtp لباک  - cat6 هکبش تکوس   - poe تروپ چوس 16  لسکیپاگم -  اوهاد 8  نیبرود  لسکیپاگم -  اوهاد 4  نیبرود  نیمات 

lte- sxt کیتورکیم نتنآ  مدوم  یکیتسالپ -  میسقت 
1201030084000597 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  - 

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

1401/08/10 زاین :  خیرات 
ناراسچگ دمحاریوب ،  هیولیگهک و  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام هس  تخادرپ  یدقن  ریغ  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: 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

تسویپ5838610 طیارش  قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هکبش و  ینابیتشپ  هحفص 50)دادرارق  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یضتقم5838637 تامادقا  راضحتسا و  تهج  یداهنشیپ  نیبرود  ینف  تاصخشم  تسویپ  هب 
یم یراک  زور   21 الاک لیوحت  نامز  تدم  دشاب  یم  رکذب  مزال  ددرگ  یم  میدقت  ناتروضحب 

دشاب

هحفص 50) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لیاف5838834 قبط  زاین  دروم  ماللقا  سا و  یپ  وی  هارمه  هب  لماک  هتسب  رادم  نیبرود  لماک  یارجا 
تسا هدش  ماجنا  یشک  لباک  - یمازلا دیدزاب  دشابیم  هباشم  الاک  دک  تسویپ 

هحفص 50) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5839092 هکبش  تنیوپ  هحفص 33)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

 - - rtprtp لباک   لباک  -  - cat6cat6 هکبش   هکبش تکوس   تکوس  -  - poepoe تروپ   تروپ   1616 چوس   چوس لسکیپاگم -  -  لسکیپاگم   88 اوهاد   اوهاد نیبرود   نیبرود لسکیپاگم -  -  لسکیپاگم   44 اوهاد   اوهاد نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
lte-  sxtlte-  sxt کیتورکیم   کیتورکیم نتنآ   نتنآ مدوم   مدوم یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ میسقت   میسقت هبعج   هبعج  -  - poepoe گیگ   گیگ تروپ   تروپ   1616 چوس   چوس

7979
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

اهرابنا5838143 قیرح  مالعا  هحفص 27)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5838554 ءافطا  مالعا و  هحفص 27)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یقرب و5838802 یشیامرس ، متسیس  یتشادهب ، سیورس  تاسیسات ، یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  زکرمتم  یزاگ  هاگورین  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا 

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هارمه5839216 هب  لسوریآ  کیتاموتا ) قیرح  افطا  متسیس   ) هدننک شوماخ  متسیس  تازیهجت  نیمات 
قیرح مالعا  متسیس 

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5839322 مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  هحفص 27)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نویساردف5839396 نامتخاس  ینمیا  هیدات  ذخا  یارب  قیرح  افطاو  نالعا  تهج  زاین  دروم  یاهالاک 
یشزرو یکشزپ 

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/020 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک سسکا  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  78/594/372/000 دروارب غلبم 

لایر نیمضت 3/929/718/600  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هاگشیالاپ  دیرخ  هرادا  الاک ، روما  نامتخاس  یاهزاف 15 و 16و  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع ، ناتسرهش  هب  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir-WWW.SFGC-IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5838415 سسکا  هحفص 68)تازیهجت  سسکا  ( سسکا

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

هنایار5839092 هکبش  تنیوپ  هحفص 33)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5837857 - اتسور یریوصت  شیاپ  هناماس  اقترا  هحفص 57)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5838046 یارجاو  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5837857 - اتسور یریوصت  شیاپ  هناماس  اقترا  هحفص 57)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8080
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نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5837875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  طقف  یتسویپ  تسیل  ساسا  رب  قیرح  ءافطاو  مالعا  هب  طوبرم  دیرخ  تساوخ  رد  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هدش  رکذ  دنربو 

1101092003000139 زاین :  هرامش 
نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

میسن یتعنص  یدیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   CO2 لدم  kg 3 تیفرظ یدالوف  سنج  یناشن  شتآ  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 
نیوزق

ددع 33 دادعت : 
1401/08/06 زاین :  خیرات 

نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308806-056  ، 31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنربو دنربو تاصخشم   تاصخشم اباب   طقف   طقف یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل ساسا   ساسا ربرب   قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا هبهب   طوبرم   طوبرم دیرخ   دیرخ تساوخ   تساوخ ردرد   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هبهب   هجوت   هجوت اباب   ناونع : : ناونع
دشاب دشاب هدش   هدش رکذ   رکذ

8181
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ناتسرل نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5838507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  ربارب  یناشنشتا  تاموزلمدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001261000060 زاین :  هرامش 
ناتسرل نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کدی ناجنز  نایوپ  هر  هدننک  هضرع  عجرم   DNA یتراجت مان   HELMA لدم قیرح  دض  یناشن  شتآ  هالک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  دقاف   BETA-5 لدم یددع  نتراک 1   large زیاس دیمارآ  فایلا  یعیبط و  مشپ  زوسن و  فایلا  مینیمولآ و  سنج  قیرح  دض  یناشن  شتآ  سابل  الاک :  مان 

دنورا نژیسکا  تعنص  متسیس  هدننک  هضرع  عجرم   ST PROTECT TACCONI هدنزاس عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک 
تسد 1 دادعت : 

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

یالاک دات  اب  طقف  هلماعم  ماجنا.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لک  هرادا  نیا  رابنا  ات  لمح  هنیزه.تسویپ  حرش  ربارب  یناشنشتا  تاموزلمدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ قاصلا  روتکاف  شیپ  افطل.دشاب  یم  ریذپ  ناکما  لک  هرادا  نیا  سانشراک  طسوت  یداهنشیپ 

6881837357 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یرادا  نامتخاس  نهآ  هار  خ  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294295-066  ، 43229987-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229986-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ حرش   حرش ربارب   ربارب یناشنشتا   یناشنشتا تاموزلمدیرخ   تاموزلمدیرخ ناونع : : ناونع 8282
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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 16 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شنم یدارم  یاقآ   84867049-50 دیدزاب تسویپ  حرش  هب  تقرس  دض  یاهبرد  زیاس  رغت  یزاسزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000329 زاین :  هرامش 

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

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/02 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

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل5837875 ساسا  رب  قیرح  ءافطاو  مالعا  هب  طوبرم  دیرخ  تساوخ  رد  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب 
دشاب هدش  رکذ  دنربو  تاصخشم  اب  طقف  یتسویپ 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

یم5837976 تسویپ  تسیل  ساسا  رب  قیرح  ءافطاو  مالعا  یارجا  هب  طوبرم  مالقا  ءاهب  مالعتسا  مرف 
دشاب

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اهرابنا5838143 قیرح  مالعا  هحفص 27)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدرونایرد5838300 ردانب و  لک  هرادا  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  هحفص 8)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.تسویپ5838507 حرش  ربارب  یناشنشتا  هحفص 8)تاموزلمدیرخ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5838554 ءافطا  مالعا و  هحفص 27)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یقرب و5838802 یشیامرس ، متسیس  یتشادهب ، سیورس  تاسیسات ، یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  زکرمتم  یزاگ  هاگورین  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا 

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تقرس تقرس دضدض   یاهبرد   یاهبرد زیاس   زیاس رغت   رغت وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 8383
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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

تقرس5839099 دض  یاهبرد  زیاس  رغت  هحفص 8)یزاسزاب و  قیرح  ( قیرح

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

هارمه5839216 هب  لسوریآ  کیتاموتا ) قیرح  افطا  متسیس   ) هدننک شوماخ  متسیس  تازیهجت  نیمات 
قیرح مالعا  متسیس 

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5839322 مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  هحفص 27)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نویساردف5839396 نامتخاس  ینمیا  هیدات  ذخا  یارب  قیرح  افطاو  نالعا  تهج  زاین  دروم  یاهالاک 
یشزرو یکشزپ 

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5839322 مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  هحفص 27)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نویساردف5839396 نامتخاس  ینمیا  هیدات  ذخا  یارب  قیرح  افطاو  نالعا  تهج  زاین  دروم  یاهالاک 
یشزرو یکشزپ 

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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 110 ھحفص 72 

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


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  تالحم  تسپ 400  نیبرود  رورس  قاتا  تهج  یزاگرلوک 12000  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101001218000253 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک  BTU 12000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-12HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

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

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   تالحم   تالحم   400400 تسپ   تسپ نیبرود   نیبرود رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج   1200012000 یزاگرلوک   یزاگرلوک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

8484
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ینوس  نیبرود  زنل  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050288000115 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روپ هایس  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ   SONY یتراجت مان   ALPHA لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SAL70200G لدم  G یرس نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  تیولوا  رد  ناینب  شناد  تاسسوم  اه و  تکرش  یلخاد  ناگدننک  دیلوت  زا  تیامح  روظنم  هب  ددرگ ، لاسرا  هدوزفا  شزرا  روتکاف ، شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود زنل   زنل وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ ود  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002117 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اپاص - ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   12x60 یمشچ ود  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

71095056-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ ودود   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5838631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   CANON 850 D نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002119 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داحتا تعنص  دالیم  نونک  یتراجت  مان   500D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

71095056-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: 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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یلیم  زنل 55-18  اب   EOS 2500 لدم نناک  لاتیجید  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000239 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  نناک   EOS40B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36524342-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم   CANON 850 DCANON 850 D  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 8787

رتم رتم یلیم   یلیم   5555 -- 1818 زنل   زنل اباب     EOS 2500EOS 2500 لدم   لدم نناک   نناک لاتیجید   لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888
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دنجریب یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092861000017 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسارد  دنجریب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
انیس رخف  هدننک  هضرع  عجرم   ACTEON DE GOTZEN یتراجت مان   sopro لدم یکشزپنادند  یناهد  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک دشاب  یم  ایلاتیا  ماک  یج  تخاس   LEDH غارچ رظن  دم  نیبرود  دشاب  یم  یزاس  هیبش  هدراو  دک  ناریا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  .دشاب  یم  یتسویپ  لیاف  رد  هاگتسد 

9717853577 یتسپ :  دک  یشزومآ ،  تنواعم  یکشزپ -  مولع  هاگشناد  یرافغ -  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32395605-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31632004-056 :: 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

5837857 - اتسور یریوصت  شیاپ  هناماس  اقترا  هحفص 57)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5837926 هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرادمو5838028 دانسا  ساسا  رب  تالحم  تسپ 400  نیبرود  رورس  قاتا  تهج  یزاگرلوک 12000  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو 

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5838030 حرش  هب  ینوس  نیبرود  زنل  نیبرود و  هحفص 11)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود5838046 یارجاو  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدقن5838504 هیوست  یتسویپ  تسیل  قبط   kdt هتسب رادم  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمشچ5838566 ود  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

یکشزپنادند یکشزپنادند نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989
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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

تسویپ5838610 طیارش  قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هکبش و  ینابیتشپ  هحفص 50)دادرارق  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5838631 لیاف  اب  قباطم   CANON 850 D هحفص 11)نیبرود نیبرود  ( نیبرود

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

یضتقم5838637 تامادقا  راضحتسا و  تهج  یداهنشیپ  نیبرود  ینف  تاصخشم  تسویپ  هب 
یم یراک  زور   21 الاک لیوحت  نامز  تدم  دشاب  یم  رکذب  مزال  ددرگ  یم  میدقت  ناتروضحب 

دشاب

هحفص 50) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 57)نیبرود5838801 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف5838834 قبط  زاین  دروم  ماللقا  سا و  یپ  وی  هارمه  هب  لماک  هتسب  رادم  نیبرود  لماک  یارجا 
تسا هدش  ماجنا  یشک  لباک  - یمازلا دیدزاب  دشابیم  هباشم  الاک  دک  تسویپ 

هحفص 50) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رتم5838857 یلیم  زنل 55-18  اب   EOS 2500 لدم نناک  لاتیجید  یساکع  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

5838923POE یریوصت و تراظن  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکشزپنادند5839081 هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

5839203 - poe تروپ چوس 16  لسکیپاگم -  اوهاد 8  نیبرود  لسکیپاگم -  اوهاد 4  نیبرود  نیمات 
 - یکیتسالپ میسقت  هبعج   - poe گیگ تروپ  چوس 16   - rtp لباک  - cat6 هکبش تکوس 

lte- sxt کیتورکیم نتنآ  مدوم 

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  مود (  تبون  یهاگا  پاچ  زا  سپ  زور  هس  لقادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
 ( دوب دهاوخ  لوا  تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور  هلصاف 3  هب  مود  تبون 

یقاس  :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  زور  لقادح 15   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسباو  تاسیسات  نیرفآادخ و  دس  یرادهگن  تسارح و  تظافح ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بسانم  تالآ  نیشام  صصختم و  یناسنا  یورین  یریگراکب  اب  نیرفآادخ  دس  تسارح  یرادهگن ،  تظافح ،  هژورپ :  یلک  تاصخشم 

زاین  تروص  رد  ناجیابرذآ  روشک  ناریا و  تمس  رد  هدش  عقاو  هتسباو  تاسیسات  دس و  هعومجم  زاین  دروم  تاریمعت  ماجنا  - 
هناخدور تایح  قح  تسد و  ناپ  بآ  نیمات  رد  یللخ  هنوگ  چیه  هک  یا  هنوگ  هب  دس  نزخم  رد  بآ  یزاس  اهر  یزاس و  هریخذ  سرا و  هناخدور  بالیس  لرتنک  - 

دیاین  شیپ 
نیرفآادخ  دس  نیرفآادخ -  ناتسرهش  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  ارجا  لحم  - 

یتاونس و هجدوب  نوناق  بوصم  یمالسا  قاروا  تروص  هب  اهتخادرپ  هیلک  صاخ ، تسرهف  ساسارب  لایر  درایلیم  هدزناپ  دصکی و  دودح  راک  یارجا  هنیزه  دروآرب  - 
مهارف زین  یدقن  تروصب  تخادرپ  ناکما  تسا  یهیدب  یدقن  رابتعا  صیصخت  تروص  رد  دشاب و  یم  هجدوب  همانرب و  یغالبا  صیصخت  قبط  نآ  ییارجا  طباوض 

دش  دهاوخ 
یسمش هام  راک 36  یارجا  تدم 

اهدس ینمیا  لرتنک  یرادهگن و  یرادرب ،  هرهب  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یتسیاب  نارگ  هصقانم  هیلوا ،  دروآرب  هب  هجوت  اب  : رظن دروم  یراک  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دس و زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  ای  تخاس  رما  رد  هبرجت  تازیهجت و  تاسیسأت و  ای  بآ  هتشر  رد  تیحالص  یاراد  ای  ناریا و  بآ  عبانم  تیریدم  تکرش  زا 

.دشاب هتسباو  تاسیسأت 
دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسباو هتسباو تاسیسات   تاسیسات وو   دسدس   یرادهگن   یرادهگن وو   تسارح   تسارح تظافح ، ، تظافح ناونع : : ناونع 9090
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5838732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط   0007548020  : اضاقت هرامش  زاس  هریخذ  الاک :  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985005440 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

41440151-0613  ، 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

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 110 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nx4ujddbm2fgz?user=37505&ntc=5838732
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5838732?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  زاس  هریخذ  متسیس  دراه  ددع   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000164 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنرب هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دشابیم -  رظان  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  تسویپ -  لیاف  قباطم  زاس  هریخذ  متسیس  دراه  ددع   6 - 

سامت 81565122/81565124 دشابیم 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  6 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دشابیم -  رظان  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  تسویپ  - لیاف  قباطم  زاس  هریخذ  متسیس  دراه  ددع   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 81565122/81565124 دشابیم  هدنرب  هدهع  رب 

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

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

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هتسباو5838095 تاسیسات  دس و  یرادهگن  تسارح و  هحفص 78)تظافح ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار5838732 زاس  هحفص 78)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5839056 لیاف  قباطم  زاس  هریخذ  متسیس  دراه  ددع  هحفص 78)6  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم زاس   زاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس دراه   دراه ددع   ددع   66 ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 16 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  مر  رورس و  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
1101093374000037 زاین :  هرامش 

جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سیتاد رتسگ  هکیرا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SUN یتراجت مان   SESX2C1Z لدم  GB 8 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  مر  رورس و  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

3155643569 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  ماظن  نامزاس  بنج   - جاک یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32543939-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543300-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا دشاب   دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مرمر   وو   رورس   رورس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا ریبکریما  یشزومآ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دک  دک  ناریا  ربتعم ( یتناراگ  اب   k15 . 1hp . tb2 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000478000067 زاین :  هرامش 

ریبکریما ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف .  اب  لاسرا  هنیزه  هطوبرم .  سانشراک  دات  زا  سپ  ههام  ابیرقت 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819693181 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  ناتسرامیب  یدهلا  ملع  یادتبا  مرخ  نابایخ  یاهتنا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33135075-086  ، 33135775-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120209-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   دکدک   ناریا   ناریا ربتعم ( ( ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     k 15 . 1hp . tb2k 15 . 1hp . tb2 رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5838658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هجوت  تسویپ  لیاف  هب  یروف -  لیوحت  تسویپ -  لیاف  قباطم   DL380 G10 لدم  HP رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000162 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دوش هجوت  تسویپ  لیاف  هب  یروف -  لیوحت  تسویپ -  لیاف  قباطم   DL380 G10 لدم  HP رورس دیرخ  - 
دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  ینف - دحاو  دات  هب  طونم  ههامکی  هیوست 

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

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  یروف -  لیوحت  تسویپ -  لیاف  قباطم   DL380 G10 لدم  HP رورس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  ینف -  دحاو  طونم  ههامکی  هیوست 

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

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

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هجوت   هجوت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   یروف -  -  یروف لیوحت   لیوحت تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم   DL380 G10DL380 G10 لدم   لدم   HPHP  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وراد اذغ 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 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد اذغ و  نامزاس  یارب  تسویپ  تاصخشم  اب  رورس  تقوم  هظفاح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000137 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش شزادرپ  هارمه  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   2400Hz لدم  GB 32 تیفرظ رورس   DDR4 مر الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09121943345 اب  زاین  تروص  رد  دامرف  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  مزال  تاعالطا  تفایرد  تهج  تسا ، هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهدب تمیق  داهنشیپ  رابنا  یدوجوم  تروص  رد  طقف   . دامن هئارا  روتکاف  شیپ  امتح  .دامن  لصاح  سامت 

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: 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   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GBGB  3232 تیفرظ   تیفرظ رورس   رورس   DDR4DDR4  مرمر ناونع : : ناونع 9696

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ   PH4PH4  رفاب رفاب ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم..هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حرش قبط 

1101050136000055 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

اشوک هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MERCK هدنزاس عجرم   MERCK یتراجت مان   Lit 1 یکیتسالپ یطوق  دک 109435  یهاگشیامزآ   PH4 رفاب الاک :  مان 
امزآ رهپس  شیدنا 

یطوق 2 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک  هضرع  عجرم   MERCK یتراجت مان   Lit 25 هکشب  FORMALDEHYDE 9025 تشک طیحم  الاک :  مان 
هکشب 4 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
شیدنا رورس  تراجت  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PHARMAGONA یتراجت مان   ml 500 یطوق یدنب  هتسب  عون   Acetic acid تشک طیحم  الاک :  مان 

یطوق 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

روشک  KALE KIMYA هدنزاس عجرم   kg 200 هکشب یتشادهب  یشیارآ و  دربراک  عیام  لکش   SODIUM XYLENE SULPHONATE تناتکفروس الاک :  مان 
وشکاپ ییایمیش  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس 

هکشب 4 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم..هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

.تسیمازلا ینامرد  دراوم  یارب   irc دک نتشاد 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: 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 
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کارا ریبکریما  یشزومآ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دک  دک ،  ناریا  ) ربتعم یتناراگ  اب  تسویپ  تساوخ  رد  قبط  رتنیرپ  رتویپماک و  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000478000068 زاین :  هرامش 

ریبکریما ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-500658-B21 لدم  GB 4 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشابیمن ریذپ  ناکما  یدقن  تخادرپ  یمازلا /  روتکاف  شیپ  هدنشورف /  اب  لاسرا  هنیزه  دنس / میظنت  دات و  زا  سپ  هام  ادودح 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819693181 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  ناتسرامیب  یدهلا  ملع  یادتبا  مرخ  نابایخ  یاهتنا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33135075-086  ، 33135775-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120209-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   دکدک ،  ،  ناریا   ناریا )) ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   تسویپ   تسویپ تساوخ   تساوخ ردرد   قبط   قبط رتنیرپ   رتنیرپ وو   رتویپماک   رتویپماک یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج رد  راک  تایئزجو  لیاسو  تسیل  هک  ( جع ) مئاق ترضح  هاگنامرد  رورس  قاتا  فک  یزاس  درادناتسا  ، ارجا لیاسو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدمآ  تسویپ 

1101093592000012 زاین :  هرامش 
همارخ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رهبا لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 2/5 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو ناشفا  یسم 2/5  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 40 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

همارخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ترضح هاگنامرد  سراف و  ناتسا  نامرد  تیریدم  اب  راک  ناشخرد  هقباس  هک  یاه  تکرش  اصوصخ  ناتسا و  یموب  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ، دنشاب هتشاد  ، همارخ ( جع ) مئاق

7344146333 یتسپ :  دک  جع ، )  ) مئاق ترضح  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نکسم  داینب  نابایخ  همارخ  ناتسرهش  سراف  همارخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726044-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724755-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کرادمو5838028 دانسا  ساسا  رب  تالحم  تسپ 400  نیبرود  رورس  قاتا  تهج  یزاگرلوک 12000  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو 

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

دشاب5838506 یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  مر  رورس و  تاعطق  دیرخ 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

5838622( دشابیم هباشم  دک  دک  ناریا  ربتعم ( یتناراگ  اب   k15 . 1hp . tb2 رورس هحفص 81)دراه  رورس  ( رورس

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

تسویپ5838658 لیاف  هب  یروف -  لیوحت  تسویپ -  لیاف  قباطم   DL380 G10 لدم  HP رورس دیرخ 
دوش هجوت 

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

5838736GB 32 تیفرظ رورس   DDR4 هحفص 81)مر رورس  ( رورس

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

یهاگشیامزآ5838911  PH4 هحفص 81)رفاب رورس  ( رورس

یسم یسم قرب   قرب میس   میس رورس -  -  رورس قاتا   قاتا فکفک   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ،، ارجا ارجا وو   لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

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

دک5839080 دک ،  ناریا  ) ربتعم یتناراگ  اب  تسویپ  تساوخ  رد  قبط  رتنیرپ  رتویپماک و  یفرصم  مزاول 
( دشابیم هباشم 

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

تقرس5839099 دض  یاهبرد  زیاس  رغت  هحفص 8)یزاسزاب و  قیرح  ( قیرح

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

یسم5839241 قرب  میس  رورس -  قاتا  فک  یزاس  درادناتسا  ، ارجا لیاسو و  هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

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 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیواس رگارد  روتالیتنو  روسنسولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000677 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   STEPHAN یتراجت مان  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد   PNTB ولف  STEPHAN روسنس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انیواس انیواس رگارد   رگارد روتالیتنو   روتالیتنو روسنسولف   روسنسولف ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 110 ھحفص 89 
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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 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تداغس هار  ناگدنیوپ  یفارگونپک  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000685 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یسفنت  فارگونپک  هاگتسد  روسنس 00-1980-010  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت یسفنت فارگونپک   فارگونپک هاگتسد   هاگتسد   0000 -- 19801980 -- 0 100 10 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 10 110 1

DPDP  روسنس روسنس جنس   جنس یبد   یبد بآبآ -  -  لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس یرزیل -  -  یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
لزید لزید روتوم   روتوم دربراک   دربراک   GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس - - 

102102

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

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

زا 110 ھحفص 90 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mlqltgtg24bge?user=37505&ntc=5838069
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5838069?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132362  اب  قباطم  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005422 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نیبم زاگ  اتلد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   DR.FODISCH یتراجت مان   FMD 09 لدم  DP روسنس جنس  یبد  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132362  اب  قباطم  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5838735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  تسویپرد  دیرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشمدکناریا  / یشاعترا روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179000978 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارف اکیرتون  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  اداون  یلتنب  هدنزاس  عجرم  یلتنب  یتراجت  مان  ینف 05-92-330180  هرامش   3300XL لدم یترواجم  روسنس  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپرد  دیرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشمدکناریا  / یشاعترا روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یلخاد  تادیلوت  اب  تیولوا 

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

انیواس5838043 رگارد  روتالیتنو  هحفص 89)روسنسولف  روسنس  ( روسنس

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

یسفنت5838069 فارگونپک  هاگتسد  هحفص 89)روسنس 00-1980-010  روسنس  ( روسنس

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

نژیسکا5838183 یریگ  هزادنا  روسنس  یکیرتکلا -  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  یرزیل -  امد  روسنس 
لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس   - DP روسنس جنس  یبد  بآ -  لولحم 

هحفص 89) روسنس  ( روسنس

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

5838357PhotoElectric cell WT24-2B210یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یشاعترا5838735 هحفص 89)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یشاعترا یشاعترا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 103103

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

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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و تنیباک  هریگتسد  یچیئوس و  یدیلک و  لفق  هریگتسد  برد و  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشمدکناریازا 

دامرف هظحالمارزاین  یلیصفت  حرش  تسویپ  هب 
1101094953000803 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نارهت واک  ذیناپ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHWAN یتراجت مان  لدم 2012  طایح  برد  لفق  الاک :  مان 

ددع 255 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) مق هاگشناد  تهج  وکسیس  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000113 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-SR لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) مق هاگشناد  تهج  وکسیس  چیئوس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیباک تنیباک هریگتسد   هریگتسد وو   یچیئوس   یچیئوس وو   یدیلک   یدیلک لفق   لفق هریگتسد   هریگتسد وو   برد   برد لفق   لفق ناونع : : ناونع 104104

 ( ( دیئامرف دیئامرف هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل  ) ) مقمق هاگشناد   هاگشناد تهج   تهج وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456716 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/04هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجفنا دض  تیلباق  یاراد  چیئوس  تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

5837987DCS1000*3 رواپ هحفص 33)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تنیباک5838349 هریگتسد  یچیئوس و  یدیلک و  لفق  هریگتسد  برد و  هحفص 92)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

5838514 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) مق هاگشناد  تهج  وکسیس  چیئوس  هحفص 92)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

چپ5838599 هکبش  لباک  یلاتیجید -  ظفاحم  رایس  قرب  زیرپ  یپک -  هاگتسد  تاقلعتم -  یرادا و  هنایار 
تروپ باه 8  هکبش  اتید  چیئوس  دروک - 

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5838900 هکبش  رتور   - چیئوس ورکیم  هنایار -  هحفص 33)سیک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راجفنا5839020 دض  تیلباق  یاراد  چیئوس  هحفص 92)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

تخوس5839374 نزاخم  یارب  چیئوس  ولف  بصن  هحفص 33)هیهت و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

راجفنا راجفنا دضدض   تیلباق   تیلباق یاراد   یاراد چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 106106

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 " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5838024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاعطق  ملق   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288003275 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
چوس هبعج  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/03 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

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق   1212 ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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22308-0613  ، 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

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

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

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

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

5838728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  چوس  گالپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004120 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداز یتشر  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  ایاپ  یتراجت  مان   A 16 نایرج تدش   V 250 ژاتلو لدم 60442  راد  ترا  گالپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

هارمه هرامش  یلام و  ینف و  لاسرا   :: 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

83768014-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

.دشاب5838024 یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  یقرب  تاعطق  ملق  هحفص 95)12  چوس  ( چوس

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

5838728A 16 نایرج تدش   V 250 ژاتلو لدم 60442  راد  ترا  هحفص 95)گالپ  چوس  ( چوس

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

5839203 - poe تروپ چوس 16  لسکیپاگم -  اوهاد 8  نیبرود  لسکیپاگم -  اوهاد 4  نیبرود  نیمات 
 - یکیتسالپ میسقت  هبعج   - poe گیگ تروپ  چوس 16   - rtp لباک  - cat6 هکبش تکوس 

lte- sxt کیتورکیم نتنآ  مدوم 

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5839337MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  هحفص 33)لدبم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

AA  1616 نایرج   نایرج تدش   تدش   VV  250250 ژاتلو   ژاتلو   6044260442 لدم   لدم راد   راد ترا   ترا گالپ   گالپ 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دیهاوخ  فذح  ناگدننک  نیمات  تسیل  زا  هدش  مالعا  یالاک  لرتنک  تهج  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش کچ  امتح  تاحیضوت  رداک 

1101005275000082 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

امس نارتسگ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   LS EXP200 لدم سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
تراجت صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FANDG یتراجت مان   WIRE MICROPHONE 968 FG 96B لدم یتوص  متسیس  نوفورکیم  الاک :  مان 

نایرم
ددع 7 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
یاوآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CREATOR هدنزاس عجرم   HL05 لدم  m 5 لوط شیازفا  اب  هدنزادرپ  زکرم  اب  اه  نفورکیم  طابترا  لباک  الاک :  مان 

سراپ روص 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنرب نامرف  یسنارفنک  نفورکیم  ددع  1  + ریفس دنرب  یداع  سنارفنک  نفورکیم  ددع  لماش 6  :2 فیدر /M500 لدم ریفس  سنارفنک  متسیس  :1 فیدر  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریاف یلپمآ  هب  اه  هیاپ  لاصتا  لباک  :3 فیدر / ریفس

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یریگراب و  هنیزه  *

8133796411 یتسپ :  دک  رذوبا ،  ناتسرنه  بنج  یدابآ  سمش  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403560-031  ، 32366012-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32360811-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5839118 مرن  هتسب  - ییویدار هدننک  رارکت  میس  یب  هدنتسرف  هحفص 11)هدنریگ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک5839240 یتوص  هحفص 97)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سنارفنک سنارفنک یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تسیل  قبط  یلخاد  تاقلعتم  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  چنیا و  یجلا 22  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000055 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد یاههاگتسد  دیرخ  کالم  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هیمورا  هاگدورف  لحم  ات  لاسرا  هنیزه  دشاب -  یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراددوخ  ادج  هباشم  دراوم  هب  داهنشیپ  هئارا  زا  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  جرد  تاعالطا 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تسیل   تسیل قبط   قبط یلخاد   یلخاد تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک وو   چنیا   چنیا   2222 یجلا   یجلا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

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

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

5838099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دینک لاسرا  ازجم  روط  هب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ( لماک زوه   ) و جیگ )  ) 0130253 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005416 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 
XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دینک لاسرا  ازجم  روط  هب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ( لماک زوه   ) و جیگ )  ) 0130253 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4148770-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنلش گنلش کتکت   لاسگرزب   لاسگرزب فاک   فاک یایا -  -  هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ 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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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یناریا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000216 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP242 لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 180 دادعت : 

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

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یناریا  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  رتنیرپ  هاگتسد  روتینام و 1  هاگتسد   2 رتویپماک ، هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000294 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  BLC7000 DDR2 RAM Management لدم  DDR2 مر الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36214482-031  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1121 12

رتنیرپ رتنیرپ وو   روتینام   روتینام رتویپماک ، ، رتویپماک ناونع : : ناونع 113113
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نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هدش تسویپ  تاصخشم  قبط  سوم  دربیک و  روتینام ,  سیک ,  لماش  هنایار  لماک  متسبیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005860000138 زاین :  هرامش 

نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ وکین  نورتون  هدننک  هضرع  عجرم   A4TECH یتراجت مان   G7-750-1 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GK-402 لدم  USB هنایار دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
سابعروپ زانحرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  یتراجت  مان   465x195x405 mm زیاس یکشم  گنر  اویه  لدم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS20BF525HH لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا ماس 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  ههام و  ادودح 12  هیوست.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه.دشابیم  ناتسرامیب  لیوحت  لحم.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت   IT دحاو اب 27122030 021  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.دوب  دهاوخ  تیفیک 

1956944413 یتسپ :  دک  یروشناد ،  حیسم  رتکد  ناتسرامیب  دابآراد  نارواین  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27122125-021  ، 26109678-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26109678-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . هدش هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سوم   سوم وو   دربیک   دربیک روتینام ,  ,  روتینام سیک ,  ,  سیک لماش   لماش هنایار   هنایار لماک   لماک متسبیس   متسبیس ناونع : : ناونع 1141 14
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5838644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق مالعا  یتساوخرد  لدم  قبط  طقف  چنیا -  زیاس 22   22IB - VLL-TS لدم کتنو  یروسناسآ )  ) یسنارفنک راکوت  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

هامکی لقادح  هجو  تخادرپ 
1101003068000214 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   in 22 زیاس  M185GN لدم ید  یس  لا  یروسناسآ  روتینام  الاک :  مان 

نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تمیق  مالعا  یتساوخرد  لدم  قبط 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق مالعا   مالعا یتساوخرد   یتساوخرد لدم   لدم قبط   قبط طقف   طقف چنیا -  -  چنیا   2222 زیاس   زیاس   2222 IB -  VLL-TSIB -  VLL-TS لدم   لدم کتنو   کتنو یروسناسآ ) ) یروسناسآ  ) ) یسنارفنک یسنارفنک راکوت   راکوت روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
هامکی هامکی لقادح   لقادح هجو   هجو تخادرپ   تخادرپ ددرگ   ددرگ

1 15115
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نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رتنیرپ  رنکسا و  و  پات ، پل   ، روتینام سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000041 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ههامکی -  هیوست  تسویپ -  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
9391927345 نایردیح

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5838885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا تیریدم  تهج  روتینام  نودب  تاقلعتم  اب  هنایار  اگتسد  تاقلعتم و 5  هارمه  هب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 5  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس ناتسا  تخاسریز 

1101001022001367 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

تایلام باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  دشاب  یم  هطوبرم  سانشراک  طسوتراک  ماجناداتزا  سپ  تخادرپ.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  ناسنوم  یاقآ  هرامشابرتشیب 09191342985  تاعالطا  تهج  تس  مازلا  الاک  تنامض  شورف و  زا  سپ  تامدخ  هئارا  تسا  هدوزفا  شزرارب 

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

33345520-023  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   رنکسا   رنکسا وو   پات ، ، پات پلپل    ، ، روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 1161 16

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 1171 17
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سدق رهش  ینامیلس  رادرس  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095346000020 زاین :  هرامش 

سدقرهش ینامیلسرادرسدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتنیرپ لارتناس و  روتینام  هارمه  هی  یراوید  هیاپ  هارمه  هب  لاسگرزب  یاه  یروسسکا  یاراد  چنیا  لقادح 18  یگنر  شیامن  هحفص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3754184615 یتسپ :  دک  هدازماما ،  نابایخ  یاهتنا  سدق   رهش  نارهت  ناتسا  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46149182-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5839102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948014  هرامش  ( LG 20MK روتینام  ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985005454 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 118118

inin   2 020 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 110 ھحفص 104 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ycnpc78pxyhea?user=37505&ntc=5839083
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5839083?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sg8pctbam2mzx?user=37505&ntc=5839102
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5839102?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"17 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003542 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  امتح  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  تسویپ  لیاف  رد  هدشرکذ  طیازش  حرش و  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن 

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" 1717 روتینام روتینام ناونع : : ناونع 120120
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نادنبهن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام لماش   ) رتویپماک یلیوحت - : لاوما  تسیل  نوداتم ، یاههاگنامرد  تامدخ  هئارا  صوصخ  رد  یتلود  ریخ  شخب  اب  تکراشم  دادرارق  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و روتکژرپ -  وئدیو  نفلت -  یشوگ  وزارت -  یبناج - ) لیاسو  و 

تهج تمیق  مالعتسا  مرف  دادرارق و  هنومن  نوداتم .  هاگنامرد  رد  تمدخ  هئارا  صوصخرد  یتلودریغ  شخب  اب  تکراشم  دادرارق  تهج  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا 
دشاب یم  همیمض  لیمکت 

1101091866000036 زاین :  هرامش 
نادنبهن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تعاس  1407 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نادنبهن یبونج ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9751889996 یتسپ :  دک  نادنبهن ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ع)  ) اضر ماما  راولوب  نادنبهن ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32933532-056  ، 32622668-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622408-056 :: 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

لیاف5838022 تسیل  قبط  یلخاد  تاقلعتم  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  چنیا و  یجلا 22  روتینام 
یتسویپ

هحفص 97) روتینام  ( روتینام

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

گنلش5838099 کت  لاسگرزب  فاک  یا -  هبرقع  راشف  هحفص 97)جیگ  روتینام  ( روتینام

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

یناریا5838291 هحفص 97)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5838590 روتینام و  هحفص 97)رتویپماک ، روتینام  ( روتینام

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

انیب5838595 تاطابترا ، )  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  تیریدم   ) اناد هناماس  زا  ینابیتشپ 
( یروتکریادویتکا گنیروتینام   ) انرب و  هکبش ) گنیروتینام  )

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چپ5838599 هکبش  لباک  یلاتیجید -  ظفاحم  رایس  قرب  زیرپ  یپک -  هاگتسد  تاقلعتم -  یرادا و  هنایار 
تروپ باه 8  هکبش  اتید  چیئوس  دروک - 

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

نوداتم نوداتم یاههاگنامرد   یاههاگنامرد تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا صوصخ   صوصخ ردرد   یتلود   یتلود ریخ   ریخ شخب   شخب اباب   تکراشم   تکراشم دادرارق   دادرارق یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 12 112 1
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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

5838621 . هدش تسویپ  تاصخشم  قبط  سوم  دربیک و  روتینام ,  سیک ,  لماش  هنایار  لماک  هحفص 97)متسبیس  روتینام  ( روتینام

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

طقف5838644 چنیا -  زیاس 22   22IB - VLL-TS لدم کتنو  یروسناسآ )  ) یسنارفنک راکوت  روتینام 
هامکی لقادح  هجو  تخادرپ  ددرگ  تمیق  مالعا  یتساوخرد  لدم  قبط 

هحفص 97) روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5838740 رنکسا و  و  پات ، پل   ، روتینام هحفص 97)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم5838885 هارمه  هب  هحفص 97)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

دشاب5839083 یم  هباشم  دک  هحفص 97)ناریا  روتینام  ( روتینام

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

هکبش5839098 یطیحم  طیارش  لرتنکو  هحفص 21)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5839102in 20 زیاس  LED هحفص 97)روتینام روتینام  ( روتینام

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

5839339"17 هحفص 97)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یاههاگنامرد5839376 تامدخ  هئارا  صوصخ  رد  یتلود  ریخ  شخب  اب  تکراشم  دادرارق  یراذگاو 
نوداتم

هحفص 97) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 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

هتسبرادم5837926 هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 110 ھحفص 107 

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


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5838731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم زا  یکی  یور  رب  شزومآ  یرازفا و  تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی تفن  لاقتنا 

1201001105000389 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالعتسا  طیارش  رد  الاک  تاصخشم  - 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31365156-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5837828 مرن  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5838160(LMS  ) نیالنآ شزومآ  هناماس  هحفص 11)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک5838593 تصش  -ESET سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال  هحفص 11)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

انیب5838595 تاطابترا ، )  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  تیریدم   ) اناد هناماس  زا  ینابیتشپ 
( یروتکریادویتکا گنیروتینام   ) انرب و  هکبش ) گنیروتینام  )

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5838700edr ) - 130 هارمه هب   ESET PROTECT Essential on-prem - 3year سوریو (  یتنآ 
هربراک

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا و5838731 تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و 
تفن لاقتنا  نزاخم  زا  یکی  یور  رب  شزومآ 

هحفص 107) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

لاقتنا لاقتنا نزاخم   نزاخم زازا   یکی   یکی یور   یور ربرب   شزومآ   شزومآ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لفق   لفق هارمه   هارمه هبهب     TANKMASTER2019TANKMASTER2019 رازفا   رازفا مرن   مرن وو     FBM-2 180FBM-2 180 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
تفن تفن

122122
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5838777Service شیاریو  ManageEngine هناماس رد  ثداوح  تیریدم  دنیارف  یناسر  زورب 
Desk Plus 9.4

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5838944( یو تیگ   ) رود هار  زا  لاصتا  رازفا  مرن  هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سوریو5839095 یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 11)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5839118 مرن  هتسب  - ییویدار هدننک  رارکت  میس  یب  هدنتسرف  هحفص 11)هدنریگ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5839203 - poe تروپ چوس 16  لسکیپاگم -  اوهاد 8  نیبرود  لسکیپاگم -  اوهاد 4  نیبرود  نیمات 
 - یکیتسالپ میسقت  هبعج   - poe گیگ تروپ  چوس 16   - rtp لباک  - cat6 هکبش تکوس 

lte- sxt کیتورکیم نتنآ  مدوم 

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5838610 طیارش  قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هکبش و  ینابیتشپ  هحفص 50)دادرارق  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5838923POE یریوصت و تراظن  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ 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

یاههاگنامرد5839376 تامدخ  هئارا  صوصخ  رد  یتلود  ریخ  شخب  اب  تکراشم  دادرارق  یراذگاو 
نوداتم

هحفص 97) روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: 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 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

5837985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم  یتسویپ و  مالعتسا  تاصخشم  طیارش و  قبط  نیوزق  بختنم  بعش  یقرب  هرکرک  تازیهجت  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب ناسانشراک 

1101001064000045 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 255 دادعت : 

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

کناب ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ و  مالعتسا  تاصخشم  طیارش و  قبط  نیوزق  بختنم  بعش  یقرب  هرکرک  تازیهجت  بصنو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یقرب هرکرک   :: 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

تاصخشم5837985 طیارش و  قبط  نیوزق  بختنم  بعش  یقرب  هرکرک  تازیهجت  بصنو  دیرخ 
کناب ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ و  مالعتسا 

هحفص 110) یقرب  ( یقرب هرکرک   هرکرک

ناسانشراک ناسانشراک دات   دات دروم   دروم وو   یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قبط   قبط نیوزق   نیوزق بختنم   بختنم بعش   بعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
کناب کناب

123123
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