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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنش  33   هبنش هسهس   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   149,220هکس , 000149,220 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   90مهرد , 13090 , 130

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,960 , 000140 ,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   208رالد ,200208 سیئوس200, سیئوس کنارف   329,300329,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,2 00 , 00081 ,2 00 , اداناک000 اداناک رالد   241رالد , 000241 , ناتسبرع000 ناتسبرع لایر   87,6لایر 1087,6 10

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,2 00 , 00051 ,2 00 , وروی000 ژورن324,270324,270وروی ژورن نورک   31نورک ,2 0031 ,2 00

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,487,00013,487,000یالط سیلگنا دنوپ   372دنوپ , 100372 , نپاژ100 نپاژ نینی   دصکی   220دصکی ,780220 ,780

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8888))

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

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

زا 89 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 16  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 28

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

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( 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 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( 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 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007003000117 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848720 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 01-185 باعشنا شورف  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یژرنا ، شورف  باسحتروص  رودص  هبساحم و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا 01-185 مرن  زا  ینابیتشپ  تایلمع  ماجنا  باعشنا و  شورف  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یژرنا ، شورف  باسحتروص  رودص  هبساحم و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,383,650,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش قرب  یورین  عیزوت  تکرش  زاریش -  ، 7144714518 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  پاچ  زا  سپ  زور  کی   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم تفایردعبنم زور  نیرخا  زا  سپ  زور   14  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - DIESEL ENGINE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DATA ACQUISITION SYSTEM

یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب ک 

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یجراخ تاکرادت  هرادا  نلاس 113 -  لوا - هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ
یروصنم یاقآ  / مارهب گنس  یاقآ  الاک - 

061-34148656 - 06134148615 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://sapp.ir/nide_pr WWW.nidle.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

باعشنا باعشنا شورف   شورف وو   شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ یژرنا ، ، یژرنا شورف   شورف باسحتروص   باسحتروص رودص   رودص وو   هبساحم   هبساحم ناونع : : ناونع 11

DIESEL ENGINE -  DATA ACQUISIT ION SYSTEMDIESEL ENGINE -  DATA ACQUISIT ION SYSTEM ناونع : : ناونع 22

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093985000693 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/8/4  زا  دانسا   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/8/12  زا  دانسا   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 25.730.000.000  غلبم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 287.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هرادا   A تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  سردآ -   :: سردآ سردآ

06134146323 :: نفلت :: setadiran.ir www.nidc.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

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

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

شنیرفآ  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/8/10

5849166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام یرادکناب و  هزوح  یتسپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

88910595 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: org_method@bmi.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوردوخ ییوردوخ لقن   لقن وو   لمح   لمح ناگوان   ناگوان تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

یلام یلام وو   یرادکناب   یرادکناب هزوح   هزوح یتسپ   یتسپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 44
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ت13 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 11هرامش ات  زا 1401/8/2   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم تعاس 12عبنم ات  داتس  هناماس  رد  تبث   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849172 :: هرازه هرازه تعاس 12:15دکدک   یفیک : یبایزرا  یسررب و  لحم  نامز و   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یلم  هکبش   DNS نابیتشپ داجیا  تامدخ  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  260/000/000/000 دروارب :

هصقانم طسوت  دیاب  هک  دشاب  یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا 9 % اب  لایر )  نویلیم  هدزناپ  لایر (  غلبم 15،000،000 دانسا :  شورف  یاهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تخادرپ  روکذم  هناماس  قیرط  زا  نارگ 

یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کی  هبتر 
لایر  11/200/000/000  : نیمضت

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاطا 817  هقبط 8  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  لحم  یفیک : یبایزرا  یسررب و   :: سردآ سردآ
یوربور نادنخدیس ،  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم  یناشن  مان و 

88466779 راگنرود :  متشه ، هقبط  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 17 ، یدنق ،  دیهش  نابایخ 
دانسا شورف  دحاو  فکمه ،  هقبط  تخاسریز ، تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ، دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، لیوحت 

:: 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

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091138000095 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 08:00هرامش  - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهج فصن   :: عبنم خیراتعبنم تعاس 08:00   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849726 :: هرازه هرازه 10دکدک   تعاس 30 :  - 1401/08/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسباو تامدخ  هیلک ی  اب  هارمه  یفاک ، مزال و  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاموزلم  رگید  تاعطق و  تازیهجت ، زا  معا  الاک ، دحاو  عومجم 270  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا و یروانف  دحاو   Storage و Server هدش ی لیکشت  متسیس  یرادرب  هرهب  رادم  رد  لیوحت  شزومآ و  تست ، میظنت ، لبمسا ، بصن ، لماش ؛ یلیمکت ، ی 

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  ( IT) تاطابترا

اب ربتعم  کیتامروفنا  هبتر  اتفا و  زوجم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  .دشاب  یم  لایر   3,175,000,000 راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  داتس ،  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  همانتوعد  اب  قباطم  ربتعم  کرادم  نتشاد  هصقانم ، نیا  رد  تکرش  روظنم  هب  تسا - یمازلا  یلاخ  تیفرظ 

رد عقاو  ناهفصا  ناتسا  زاگ  تکرش  سردآ  فلا :  یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  کراپ - عمتجم  یوربور  الاب - غابراهچ  نابایخ 

 : مان تبث  رتفد   41934 021 سامت :  زکرم   031-38132 یلخاد 3769 ) ) :: نفلت نفلت
33999818 و 33191893

setadiran.ir :: 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

DNSDNS نابیتشپ   نابیتشپ داجیا   داجیا تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

هیلک هیلک اباب   هارمه   هارمه یفاک ، ، یفاک وو   مزال   مزال یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاموزلم   تاموزلم رگید   رگید وو   تاعطق   تاعطق تازیهجت ، ، تازیهجت زازا   معا   معا الاک ، ، الاک دحاو   دحاو   270270 عومجم   عومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یلیمکت یلیمکت هتسباو  یی   هتسباو تامدخ   تامدخ یی  

66
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زایندروم  HIMA متسیس تاعطقددع  دادعت 15  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 و 06132249806 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06134167610 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یژایلآ  دالوف  تعنص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/138 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش یرادا  تعاس  نایاپ  ات  یهگا  پاچ  خیرات  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/8/14 هبنش 

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848935 :: هرازه هرازه خروم 1401/8/17دکدک   هبنش  هس  زور   - 1401/08/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار   SIEMENS یراجت مان  اب   PLC لوژام تاطعق  فیدر  دراد 12  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  راشتنا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( دیرخ تنواعم  هکرابم (  یتسپ 8481018306  قودنص  هکرابم  هداج  رتمولیک 55  ناهفصا  تکرش  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 417 و 409  03133323251 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

03133317658 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زایندروم زایندروم   HIMAHIMA  متسیس متسیس تاعطقددع   تاعطقددع   1515 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 77

PLCPLC  لوژام لوژام تاعطق   تاعطق فیدر   فیدر   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 89 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xsw8cv892dzjq?user=37505&ntc=5848643
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5848643?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uvam9fg7rcmq3?user=37505&ntc=5848935
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5848935?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

مود تبون  هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16:15هرامش ات  زا 1401/8/2   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848980 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم و هطوحم  اه ، نامتخاس  یئانشور  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  نزاخم ، زیررس  مرالآ و  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاچ قرب  ولبات  تاریمعت  یرادهگن و  اه ، هناخ  هبملت  یکیرتکلا  یکیناکم و  تاریمعت  یرادهگن و  یرارطضا ، قرب  یاهروتارنژ  لزید  تاریمعت  یرادهگن و  اه ، هناخ  هبملت 

قرش  هقطنم  یرادرب  هرهب  تیریدم  هزوحرد  برش  بآ  یاه 
نارهت  بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 

قرش هقطنم  یرادرب  هرهب  تیریدم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,631,613,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:59 تعاس : 1402/02/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

41934-021 :: 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

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001123000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849783 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: هصقانم هب  دورو  یارب  مزال  طیارش  * یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب دازآ ، تیفرظ  اب  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ورین  هبتر 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همان  یهاوگ  یاراد  دیاب  هدنهدداهنشیپ  -1

.دشاب  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  هدنهدداهنشیپ  - 2
ناسارخ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DCS متسیس یزاس  هنیهب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,646,753,980 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/03/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش تسار - تمس  زیدناش - هداج  هب  هدیسرن  دابآ - لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم -  ، • 9189141815 یتسپ :  دک  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناسارخ یا  هقطنم  قرب 

:: 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

..و ..و نامتخاس   نامتخاس یئانشور   یئانشور یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن نزاخم ،  ،  نزاخم زیررس   زیررس وو   مرالآ   مرالآ متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 99

DCSDCS متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 89 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092052000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  راشتنا 1401/08/01  خیرات  زا   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشکی  19

داصتقا یایند   :: عبنم 14عبنم تعاسات  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشورتپ عیانص  یلم  تکرش  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  یتاسیسات ، روما   » راکنامیپ باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمیشورتپ عیانص  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  کالپ 144 - یلامش -  یئاهب  خیش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

02184993460 :: نفلت :: www.setadiran.ir -www.nipc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامتخاس عیانص  نکسم و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/08/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک هریزج  رد  عقاو  دوخ  ینوکسم  هژورپ  قیرح  مالعا  متسیس  لایرتم  تازیهجت و  لیوحت  لمح و  نیمأت ، هیهت ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نویلیم   3/5  : دانسا دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر درایلیم   10 نیمضت : 

ینامتخاس عیانص  نکسم و  یلم  تکرش  ینابیتشپ  دحاو  مود  هقبط  دیدج )  ) کالپ 115 یبرغ  هزیوه  نابایخ  یلامش  یدرورهس  نابایخ  نارهت   :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ یتاسیسات ، ، یتاسیسات روما   روما راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 111 1

ینوکسم ینوکسم هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لایرتم   لایرتم وو   تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح نیمأت ، ، نیمأت هیهت ، ، هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 89 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/maj7utemq2llq?user=37505&ntc=5848695
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5848695?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/55hlhy8npawxw?user=37505&ntc=5848830
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5848830?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AK-BID-P - 41-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریبکریما یمیشورتپ  عمتجم  یاه  هدننک  شوماخ  ژراش  تستوردیه و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 06152174968 و 06152174311 نفلت :: www.akpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  رد  لیطعت  مایا  زج  هب  هزور  همه   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  تهج   fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یرادرهش یروانف  دحاو  هارمه 09379599881   02331555140 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عمتجم عمتجم یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ژراش   ژراش وو   تستوردیه   تستوردیه ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 1313

رورس رورس قاتا   قاتا تهج   تهج   fm200fm200 زاگ   زاگ اباب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 89 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/63d4uzst8apbr?user=37505&ntc=5848929
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5848929?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7plfv7thhbpaa?user=37505&ntc=5849188
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5849188?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زا 1401/8/4 تشاد  دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و  زاغآ  مود  تبون 

ات

ام مایپ   :: عبنم مالعتساعبنم تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  یاه 

5849358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MEMORY GAUGE - 

TOTAL GAS DETECTOR - 
GAS CHROMATOGRAPH - 

یزکرم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - یتایلمع هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  : سردآ تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
061-34148656  - 06134148615: سامت هرامش  یروصنم -  یاقآ  / مارهب گنس  یاقآ  الاک - یجراخ  تاکرادت  هرادا  نلاس 113 -  لوا -  هقبط 

نویسیمک هناخریبد  قاتا 107 -  - B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها -  لیوحت 
06134148580 سامت 061341485690 - تاصقانم 

06114440151 - 7 :: نفلت :: setadiran.ir http://sapp.ir/nidc_pr www.nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

0611444338 :: 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

زاریش هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/08/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849893 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 5  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 3/790/904/139  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

5696384 :: 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  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

MEMORY GAUGE-  TOTAL GAS DETECTOR-  GAS CHROMATOGRAPHMEMORY GAUGE-  TOTAL GAS DETECTOR-  GAS CHROMATOGRAPH  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1515

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

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

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090407000152 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848432 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک   سار   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرف ناتسرامیب  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هصقانم 1/190/000/000  رد  تکرش  نیمضت  هدرپس  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

26 34197656: سامت هرامش  یزکرم  نامتخاس  یرادا  کرهش  یناقلاط -  نادیم  زا  رتالاب  یلامش -  یناقلاط  راولب  : نامزاس یناشن   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: https:/www.setadiran.irنفلت 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

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

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

2001003702000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849768 :: هرازه هرازه :: 1401/08/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداد زکرم  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,350,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/11/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5849172DNS نابیتشپ داجیا  تامدخ  تازیهجت و  نیمات  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن5849726 یرازفا و  تخس  تاموزلم  رگید  تاعطق و  تازیهجت ، زا  معا  الاک ، دحاو  عومجم 270  دیرخ 
یلیمکت هتسباو ی  تامدخ  هیلک ی  اب  هارمه  یفاک ، مزال و  یرازفا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ناتسرامیب ناتسرامیب هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

هداد هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/8/14هرامش تعاس 9   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هشیدنا یایرد   :: عبنم خروم 1401/8/26عبنم تعاس 9   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849737 :: هرازه هرازه خروم 1401/8/28دکدک   تعاس 9  ییاشگزاب   - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  هبعش  هتسبرادم 16  یاه  نیبرود  تخاسریز  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001030651000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849849 :: هرازه هرازه داهنشیپ 1401/11/26دکدک   رابتعا  نامز  تعاس 9   - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
9 تعاس

ناتسا حطس  هبعش  هتسب 16  رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس هبعش   هبعش   1616 هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تخاسریز   تخاسریز بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

ناتسا ناتسا حطس   حطس هبعش   هبعش   1616 هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تخاس   تخاس ریز   ریز بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

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

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

2001030651000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849870 :: هرازه هرازه :: 1401/08/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  هبعش  16 فتسبرادم یاه  نیبرود  تخاس  ریز  بصنو  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هتسبرادم نیبذود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   3,300,000,000 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1401/11/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   ، 7915868358 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تخاس   تخاس ریز   ریز بصنو   بصنو هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

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

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

5848416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ریداقم و ...  تسرهف  قباطم  لباز  رهشناریا و  راهباچ ،  نادهاز ،  زکارم  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، تازیهجت هیهت  - 

1101001022001402 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هباشم  دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاصخشم تامازلا ، ، ریداقم تسرهف  قباطم  لباز  رهشناریا و  راهباچ ،  نادهاز ،  زکارم  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  هیهت  تایلمع  ماجنا  - 

تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  ینف و 
09364514131 ییاخیکروپ :  سدنهم  یاقا  یگنهامه :  -

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

33252020-054  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباز لباز وو   رهشناریا   رهشناریا راهباچ ،  ،  راهباچ نادهاز ،  ،  نادهاز زکارم   زکارم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، تازیهجت تازیهجت هیهت   هیهت تسا - .  - .  تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : - - ناونع
تسویپ تسویپ وو ...  ...  ریداقم   ریداقم تسرهف   تسرهف قباطم   قباطم

2222
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نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

5848532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامرد یتشادهب و  تامدخ  زکرم   CIS یهد و تبون  رازفامرن  ینابیتشپ  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000105 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  زکرم   CIS یهد و تبون  رازفامرن  ینابیتشپ  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  یاه  همانیهاوگ  اه و  یگژیو 

دوش یرازگراب  اه  همان  یهاوگ  افطل 

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5849163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AIS تاعالطا هلاس  کی  کارتشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000079 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

کارتشا دیرخ  1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا  هک  دامن  تقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد ینامرد وو   یتشادهب   یتشادهب تامدخ   تامدخ زکرم   زکرم   CISCIS وو   یهد   یهد تبون   تبون رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

AISAIS تاعالطا   تاعالطا هلاس   هلاس کیکی   کارتشا   کارتشا ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نارمچ  دیهش  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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد یاه  نامتخاس  اه و  هدکشناد  هکبش  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005609000052 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09166415637 سامت : .دشابیم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  مزال  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  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 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5849221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط   - کیتامروفنا رازفا  تخس  یا  هرود  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001190000063 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/08/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامدخ  حرش  قبط   - کیتامروفنا رازفا  تخس  یا  هرود  سیورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756819 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  خ  الاب -   غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36276006-031  ، 36273011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272228-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس وو   اهاه   هدکشناد   هدکشناد هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2525

کیتامروفنا کیتامروفنا رازفا   رازفا تخس   تخس یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2626
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5849244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لمح  هنیزه.هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف  (. هخسن PAM)(1) زاتمم یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دسرب ینفدحاودات  هبدیابالاک.یرتشم 

1101001621000143 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   PAM یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  بو  تحت   PAM یسرتسد حطس  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها  رتویپماکارف 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبطروتکاف  شیپ.هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف  (. هخسن PAM)(1) زاتمم یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیجم 02151008076 سامت.دشابیمالاک لیوحتزادعب  یراکزور  45 تخادرپ.دشاب طبترم  تساوخردابدیاب  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  هزوح.تسیمازلا 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( PAMPAM)) زاتمم زاتمم یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2727
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زرا الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  داتس   :: 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

5849346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال سنارفنک 40  وئدیو  رازفامرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003084000011 زاین :  هرامش 

زرا الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  داتس  هدننک :  رازگرب 
راهباچ دازآ  هقطنم  یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   TANDBERG یتراجت مان   MCU-4200 لدم  codian رگشزادرپ الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مهم ) دوش هعجارم  تسوپ  لیاف  هب  یلیمکت  تاحیضوت  تهج  هباشم  دک  ناریا  :1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 88717420- هرامش  :2

1511616311 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  دیهش  نابایخ  زا  دعب  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88100902-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88100903-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقتسم ریغ  هیال  هس  رد  ناهوژپ  یشهوژپ  متسیس  رارقتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060023000144 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دون 30 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرهج یکشزپ  مولع  هاگشناد  اب  یراکمه  هقباس  روشک و  یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد  اب  یراذگاو  عوضوم  اب  طبترم  یراکمه  هقباس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال   4040 سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2828

لقتسم لقتسم ریغ   ریغ هیال   هیال هسهس   ردرد   ناهوژپ   ناهوژپ یشهوژپ   یشهوژپ متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 2929
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5849460 طخ  رب  لاسرا  ناتسلگ و  ناتسا  رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و 
اهنآ

هحفص 38) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنرم یرادرهش   :: 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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5848450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنبنامز تیلباق  اب  راکمات   TKF300 یهدنامرف هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000119 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راک مات  شزادرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TKF-300 لدم لاتیجید  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ندش  اضما  لیمکت و  زا  دعب  اهب  مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنبنامز یدنبنامز تیلباق   تیلباق اباب   راکمات   راکمات   TKF300TKF300 یهدنامرف   یهدنامرف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3030
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نادمه ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5848477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ یریگ  هزادنا  یاه  رازبا  هب  فرصم  طاقن  زیهجت  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001308000022 زاین :  هرامش 

نادمه یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هلحرم 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515914481 یتسپ :  دک  نادمه ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  همیب  نادیم  هب  هدیسرن  داهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32671390-081  ، 38220737-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38220225-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه رازبا   رازبا هبهب   فرصم   فرصم طاقن   طاقن زیهجت   زیهجت حرط   حرط ناونع : : ناونع 3131
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هدش هدافتسا  هباشم  یالاکدک  زا  ( ددع 110VAC-( 8 نیب وب  اب   DEMAG TYPE:Dematic SGDM -1 ( 46967144 هلر (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز 09133846834 لیعامسا  یاقآ  ینف :  تاعالطا 

1101004340000589 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زربلا  تعنص  تایح  هدنزاس  عجرم   MK2200 L لدم قرب  یژرنا  عیزوت و  یاه  هکبش  ینایرج  کیرموین  یتظافح  هلر  الاک :  مان 
زربلا تعنص  تایح  هدننک 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه تسویپ  زاین و  یلک  حرش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  ددرگیم  دیکأت   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بیترت رابتعا و  دقاف  ددرگن  هئارا  زاین  یلک  حرش  ساسارب  هک  ییاه  خساپ  تسا  یهیدب  ددرگ  هئارا  تمیق  هطوبرم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب یژرنا   یژرنا وو   عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش ینایرج   ینایرج کیرموین   کیرموین یتظافح   یتظافح هلر   هلر ناونع : : ناونع 3232
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یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت 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

5849324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب )  190  ) ولیک نار 570  ولیک +  تسدرس 380  ولیک = یدنفسوگ 950 تشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( هتسب  190  ) ولیک غرم 570  نار  ولیک +  غرم 380 هنیس  ولیک = غرم 950  تشوگ 

1101001059000038 زاین :  هرامش 
ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

غرم تشوگ و  یدنب  هتسب  هدننک  هضرع  عجرم  نیئتورپ  داشمش  یتراجت  مان   g 900 نزو ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یدنفسوگ  یتشوگبآ  تشوگ  الاک :  مان 
مق نیئتورپ  داشمش 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخنداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  نتشادن  تروص  رد  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  دوش و  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 + + ولیک ولیک 380380 غرم   غرم هنیس   هنیس ولیک = = ولیک   950950 غرم   غرم تشوگ   تشوگ هتسب ) ) هتسب   190190  ) ) ولیک ولیک   570570 نار   نار ولیک +  +  ولیک   380380 تسدرس   تسدرس ولیک = = ولیک 950950 یدنفسوگ   یدنفسوگ تشوگ   تشوگ ناونع : : ناونع
 ( ( هتسب هتسب   190190  ) ) ولیک ولیک   570570 غرم   غرم نار   نار

3333
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هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  راکنامیپ  دهع  رب  تایلام  همیب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092321000096 زاین :  هرامش 

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

دحاو 10 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش 09369465203 لصاح  سامت  رفروصنم  سدنهم  هطوبرم  سانشراک  اب  لاوس  هنوگ  ره  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448946-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یترارح یترارح هناخروتوم   هناخروتوم نیالنآ   نیالنآ شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5848860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب تناردیه  ناشفا و  با  متسیس  یارب  حارط  رواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004698000177 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  37000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا  ( 1401/08/09 یهیجوت (  هسلج  یسدنهم و  ینف  دحاو  اب  هسلج  هرکاذم و  هباشم -  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسح رب  دریگ  تروص  امتح  دیدزاب  ههامود 09171051346 تخادرپ  قیرح  نالعاو  راتسرپ  راضحا  بصن  قرب و  یشکلباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101090093000105 زاین :  هرامش 
زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
رتم 750 دادعت : 

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

تسویپ بسح  رب  دریگ  تروص  امتح  دیدزاب  ههامود 09171051346 تخادرپ  قیرح  نالعاو  راتسرپ  راضحا  بصن  قرب و  یشکلباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194815644 یتسپ :  دک  نارمچ ،  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36234501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234508-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب تناردیه   تناردیه وو   ناشفا   ناشفا بآبآ   متسیس   متسیس یارب   یارب حارط   حارط وو   رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 3535

قیرح قیرح نالعاو   نالعاو راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا بصن   بصن وو   قرب   قرب یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روهممو هتشون  یتسویپ  تسیل  قبط  مالقا  هیلک  تمیق  لک /  تمیق  هدنرب  نیعت  کالم  / دادرارق قبط  تخادرپ  / هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / ددرگ

1101094328000059 زاین :  هرامش 
ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یهللادبع میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  تاجن  ناریا  هدنزاس  عجرم   kg 6 لوسپک قیرح  ءافطا  دربراک  راشف  تحت  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  / ددرگ روهممو  هتشون  یتسویپ  تسیل  قبط  مالقا  هیلک  تمیق  لک /  تمیق  هدنرب  نیعت  کالم  / دادرارق قبط  تخادرپ  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعرب 

5951678467 یتسپ :  دک  روپ ،  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   ادهش  راولب  ناکوب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46239981-044  ، 46230701-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46230701-044 :: 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

هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیموف تست  یارب  هیمورا  تفن  رابنا  نزاخم  یاهربنچ  موف  ییاجباج  تسبراد و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092321000098 زاین :  هرامش 

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

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  همیب   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش 32779421 لصاح  سامت  یسدقم  سدنهم  ینف  سانشراک  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد 

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448946-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: 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

kgkg  66 لوسپک   لوسپک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا دربراک   دربراک راشف   راشف تحت   تحت ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3737

گنیموف گنیموف تست   تست یارب   یارب هیمورا   هیمورا تفن   تفن رابنا   رابنا نزاخم   نزاخم یاهربنچ   یاهربنچ موف   موف ییاجباج   ییاجباج وو   تسبراد   تسبراد بصن   بصن ناونع : : ناونع 3838

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتاناه دنمشوه -  طابترا  اناه  ههام  یمسر 24  یتناراگ   pair - watson 5 1e 1p کت نوستاو 5  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000740 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W300D لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یراکزور هیوست 45  لتاناه  دنمشوه -  طابترا  اناه  ههام  یمسر 24  یتناراگ   pair - watson 5 1e 1p کت نوستاو 5  مدوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لتاناه لتاناه دنمشوه -  -  دنمشوه طابترا   طابترا اناه   اناه ههام   ههام یمسر  2424   یمسر یتناراگ   یتناراگ   pair -  watson 5 1e 1ppair -  watson 5 1e 1p کتکت     55 نوستاو   نوستاو مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادرپراک 09375503837 تسیمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  رتور  وکسیس و  چیوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093544000045 زاین :  هرامش 

غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL585G6 لدم کر  یور  رب  بصن  لباق  تروپ  رورس 15  الاک :  مان 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361659871 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  یا  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  درگتشه  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44225512-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44222844-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریاشع 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 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ینف  ریدم  یورین  یریگراکب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003055000003 زاین :  هرامش 

ریاشع روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416943571 یتسپ :  دک  ناردارب ،  نابایخ  رهمگرزب  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

62754059-021  ، 66973883-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66412423-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتور رتور وو   وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

هکبش هکبش ینف   ینف ریدم   ریدم یورین   یورین یریگراکب   یریگراکب ناونع : : ناونع 4141
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یزاجم یکشزپ  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 09 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5849064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دراوم  ریاس  رزیت و  تخاس  هارمهب  یمومع  طباور  زاین  دروم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091785000080 زاین :  هرامش 

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  یدسا  مناخ  یلخاد 215  هرامش 87700004 اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاین  دروم  تاعالطا  ریاس  هارمهب  ندوب  یمسر  تکرش  طیارش  زا 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دراوم   دراوم ریاس   ریاس وو   رزیت   رزیت تخاس   تخاس هارمهب   هارمهب یمومع   یمومع طباور   طباور زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4242
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5849269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفدحاو دات  هبدیابالاک.یرتشم  هدهع  هب  لمح  هنیزه.هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف  (. ددع 2) لاوریاف سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک لیوحتزادعب  یراکزور  45 تخادرپ.دسرب

1101001621000144 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-500E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبطروتکاف  شیپ.یرتشم  هدهع  هب  لمح  هنیزه.هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف  (. ددع 2) لاوریاف سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیجم 02151008076 سامت.دشابیمالاک لیوحتزادعب  یراکزور  45 تخادرپ.دشاب طبترم  تساوخردابدیاب  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  هزوح.تسیمازلا 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینفدحاو ینفدحاو دات   دات هبدیابالاک.یرتشم   هبدیابالاک.یرتشم هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه.هباشمدک   هنیزه.هباشمدک ناریا.دراد   ناریا.دراد یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف (.(. ددع ددع 22 )) لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع
الاک الاک لیوحتزادعب   لیوحتزادعب یراکزور   یراکزور 4545 تخادرپ.دسرب تخادرپ.دسرب

4343
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5849273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Server Hardware تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Monitoring Software

1101091574000801 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Server Hardware Monitoring SoftwareServer Hardware Monitoring Software ناونع : : ناونع 4444
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BELDEN دنرب اب   CAT5 - SFTP لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم هقلح 305  ره  هقلح -   5

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم 
1101001313000188 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تیاده قفا  نایک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BELDEN یتراجت مان   5EF108998P لدم  m 10 لوط  CAT5 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

BELDEN دنرب اب   CAT5 - SFTP لباک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم هقلح 305  ره  هقلح -   5

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم 

ینف  سانشراک 
یدمحم نارهم 

02433145171
09127432391

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

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

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم رتم   رتم   305305 هقلح   هقلح رهره   هقلح -  -  هقلح   BELDEN 5BELDEN 5 دنرب   دنرب اباب     CAT5 -  SFTPCAT5 -  SFTP  لباک لباک ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 89 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cvg5dsasah82s?user=37505&ntc=5849314
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5849314?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4  -  PL259 هب  RG58 لباک یسرپ  روتکناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 4  -  RG58 هب  BNC یسرپ روتکناک 

ددع دادعت 4  -  N-TYPE RG58 یرن یسرپ  روتکناک 
1101093266000756 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/05 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

N-N- یرن   یرن یسرپ   یسرپ روتکناک   روتکناک ددع   ددع   44 دادعت   دادعت - -   RG58RG58 هبهب     BNCBNC  یسرپ یسرپ روتکناک   روتکناک ددع   ددع   44 دادعت   دادعت - -   PL259PL259  هبهب   RG58RG58 لباک   لباک یسرپ   یسرپ روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع
ددع ددع   44 دادعت   دادعت - -   TYPE RG58TYPE RG58
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  کیتورکیم  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000202 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   rb 750 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   کیتورکیم   کیتورکیم مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4747
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5849534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000668 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20100 لدم  m 10 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

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

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایای هنومن   هنومن هئارا   هئارا ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ.نامزاسرابنا  ردالاک  لیوحتزا  سپ  ههام  هس  تخادرپ.تسویپ  لیاف  قبط  وکسیس  تاعطق  ملق  تفه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000213 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   GLC لدم یرون  ربیف  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ.نامزاسرابنا  ردالاک  لیوحتزا  سپ  ههام  هس  تخادرپ.تسویپ  لیاف  قبط  وکسیس  تاعطق  ملق  تفه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس تاعطق   تاعطق ملق   ملق تفه   تفه ناونع : : ناونع 4949
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ETHERNET SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004195 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ5849017 تسیل  قبط  هاگباوخ  اذغ  ورزر  متسیس  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 46)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5849163AIS تاعالطا هلاس  کی  هحفص 15)کارتشا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5849190 یاه  نامتخاس  اه و  هدکشناد  هکبش  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5849927 - کسید دراه  - هکبش لباک  یراوید - هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  هکبش - اتید  چیئوس 
هکبش تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 5050
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مئالع  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000184 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  300 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای یاه 04131351319  هرامش  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد.دوش  یراذگراب  ًاددجم  روهمم  زا  سپ  یراذگ و  تمیق  هعلاطم و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف سامت  راتخمروپ  دیما   09143924329

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: 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   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت کنزگ 1401 - هیرظنم و  زاره و  مشاه  هداز  ماما  روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوا

1101003489000332 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 : 

1401/08/10 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

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5151

لوا لوا دیدجت   دیدجت - - 140 1140 1 کنزگ   کنزگ وو   هیرظنم   هیرظنم وو   زاره   زاره مشاه   مشاه هداز   هداز ماما   ماما روحم   روحم یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 89 ھحفص 39 
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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   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  دابآ 1401 - یلو  ناودنک و  روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000334 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 : 
1401/08/10 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

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  حطس  رد  یفاضا  طوطخ  احما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000014 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام دادرارق 6  ماجنا  تدم  .دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک -  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43317523-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43317570-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا دیدجت   دیدجت - - 140 1140 1 دابآ   دابآ یلو   یلو وو   ناودنک   ناودنک روحم   روحم یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 5353

لکلک هرادا   هرادا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار حطس   حطس ردرد   یفاضا   یفاضا طوطخ   طوطخ احما   احما ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 89 ھحفص 40 
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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   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  میروا 1401 - کودگ و  روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000333 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 : 
1401/08/10 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   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدلب 1401 روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000335 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 : 
1401/08/10 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

لوا لوا دیدجت   دیدجت - - 140 1140 1 میروا   میروا وو   کودگ   کودگ روحم   روحم یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 5555

1401140 1 هدلب   هدلب روحم   روحم یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 89 ھحفص 41 
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5849298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عنامالب ناسکی  ییاراک  تاصخشم و  اب  توافتم  یاهدنرب  داهنشیپ.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   Paperless Recorder تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101093631003600 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FIBER PEN یتراجت مان   40PR یکیتامونپ تالایس  نایرج  تبث  هاگتسد  یبآ  یکیژام  ملق  الاک :  مان 
لرتنک زیهجت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم   FOXBORO

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا عنامالب  ناسکی  ییاراک  تاصخشم و  اب  توافتم  یاهدنرب  داهنشیپ.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   Paperless Recorder :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5849460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهنآ تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  ناتسلگ و  ناتسا  رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000146 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/08/03 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا عنامالب   عنامالب ناسکی   ناسکی ییاراک   ییاراک وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   توافتم   توافتم یاهدنرب   یاهدنرب داهنشیپ.تسویپ   داهنشیپ.تسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قبط   قبط   Paperless  RecorderPaperless  Recorder ناونع : : ناونع 5757

اهنآ اهنآ تاعالطا   تاعالطا طخطخ   ربرب   لاسرا   لاسرا وو   ناتسلگ   ناتسلگ ناتسا   ناتسا رامش   رامش ددرت   ددرت یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5849839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث نیزوت  متسیس  هاگتسد  کی  تامدخ  هیارا  و  یرادربهرهب ، یرادهگن ، سیورس ، زیهجت ، یزادناهار ، بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  برغ  رذگرانک  هاگساپ  ترواجم  شکروحم 

1101005140000212 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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

5849922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش دیدزاب  لحم  زا  زاین  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000392 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  اسگآ  یتراجت  مان   W 110 روتوم ناوت   m 5-2/5 لوط  AGSA406EF3 لدم هفیدر  راد 3  سنف  یوزاب  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

اتیهانآ رتسگ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اتیهانآ  رتسگ  نامرآ 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکروحم شکروحم تباث   تباث نیزوت   نیزوت متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد کیکی   تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا وو   یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب یرادهگن ، ، یرادهگن سیورس ، ، سیورس زیهجت ، ، زیهجت یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5959

هفیدر هفیدر راد  33   راد سنف   سنف یوزاب   یوزاب یکیناکمورتکلا   یکیناکمورتکلا کرحتم   کرحتم دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849936 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مئاق عطاقت  هدودحم  رد  هدایپ  نارئاز  ددرت  ریسم  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم ینابیتشپ  روما  لوا  هقبط  یمیرک  دیهش  راولب  یادتبا  یلماع  رح  راولب  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131293314 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1410509 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5849963 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/08/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیکراپ ددرت  تیریدم  دنمشوه  دنتسا  هاگتسد  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف   main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  یبناج  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   2
هبتر دقاف  تاموزلم  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   3

هبتر دقاف   main frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   4

هقبط 4 هقطنم 8- یرادرهش  نامتخاس  - ینیمخ لدع  نادیم  - دهشم هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131298430 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ نارئاز   نارئاز ددرت   ددرت ریسم   ریسم یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 6161

گنیکراپ گنیکراپ ددرت   ددرت تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه دنتسا   دنتسا هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیلا دنمشوه  کیفارت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30هرامش  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5849964 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/08/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیکراپ ددرت  تیریدم  دنمشوه  دنتسا  هاگتسد  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دقاف یبناج  یاه  هاگتسد  هئارا  دیلوت و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف   main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هئارا و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف   main frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  تاموزلم  تاعطق و  هئارا  دیلوت و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر -

هقبط 4 یرادرهش  نامتخاس  ینیمخ  لدع  نادیم  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131298430 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدنبنامز5848450 تیلباق  اب  راکمات   TKF300 یهدنامرف هحفص 21)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

گنیکراپ گنیکراپ ددرت   ددرت تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه دنتسا   دنتسا هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یموب  ناگدننک  تکرش  امتح  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط  کناب  هبعش  ود  تهج  یقرب  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب مق 

1101003991000019 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تازلف و یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   m 2 لوط  mm 1 قرو تماخض   cm 100 ضرع ینغور  یدالوف  راد  ششوپ  قرو  الاک :  مان 
نیرآ یا  هرکرک  برد 

تیش 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب مق  ناتسا  یموب  ناگدننک  تکرش  امتح  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط  کناب  هبعش  ود  تهج  یقرب  هرکرک  برد  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719713816 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس   30 هچوک شبن  هر  ینیمخ  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36633160-025  ، 36633251-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36623078-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هفیدر5849922 راد 3  سنف  یوزاب  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  هحفص 38)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنیکراپ5849963 ددرت  تیریدم  دنمشوه  دنتسا  هاگتسد  هحفص 38)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنیکراپ5849964 ددرت  تیریدم  دنمشوه  دنتسا  هاگتسد  هحفص 38)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 6464

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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نوخدیب یرادرهش   :: 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   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ت  - هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  - تسویپ رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  ددع  دیرخ 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095074000063 زاین :  هرامش 

نوخدیب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   VG4-A-9543 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - تسویپ رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رهش  حطس  رد  بصن  تهج  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  ددع  دیرخ 14   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  هناماس  رد  تکرش  هب  طوبرم  دانسا  یراذگراب  - هناماس رد  روتکاف  شیپ  هئارا  هب  مزلم  ناگدننک  نیمات 

7544187494 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  - ینامیلس دیهش  رادرس  راولب  - نوخدیب رهش  -- یولسع ناتسرهش  - رهشوب هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37363427-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37362505-077 :: 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

ناجیمک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5848762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005141000019 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناجیمک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E72 لدم لسکیپاگم  نیبرود 5  ثوتولب و  یراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناجیمک رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  تاحیضوت  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3851775341 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  ناجیمک -  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5455522-0863  ، 35452274-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35452944-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تت  - - هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- تسویپ تسویپ ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ددع   ددع   1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

لسکیپاگم لسکیپاگم   55 نیبرود   نیبرود وو   ثوتولب   ثوتولب وو     GPSGPS یاراد   یاراد هارمه   هارمه نفلت   نفلت  - - رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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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( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هاگباوخ  اذغ  ورزر  متسیس  هتسبرادم و  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004268000049 زاین :  هرامش 

( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تخادرپ  لباق  هزور  ینامز 25  هزاب  رد  هطوبرم  دحاو  دات  زادعب  روتکاف  غلبم  ددرگ ، تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یعاجش  یاقآ  هرامش 09122751461  اب  زاین  تروص  رد  دشاب  یم  هاگشناد  رد  لیوحت  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک 

6919969411 یتسپ :  دک  یتسپ 167 ،  قودنص  دابآ  مرخ  درجورب  هداج   رتمولیک 3 درجورب - درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468320-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468223-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هاگباوخ   هاگباوخ اذغ   اذغ ورزر   ورزر متسیس   متسیس وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6767

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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ناجنز ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ لیاف  قباطم  مراط  ناتسرهش  نایکون  یاتسور  رد  عقاو   G35 لکد یرتم  عافترا 6  رد  نیبرود  بصن  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

1201003015000004 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قباطم  مراط  ناتسرهش  نایکون  یاتسور  رد  عقاو   G35 لکد یرتم  عافترا 6  رد  نیبرود  بصن  تازیهجت و  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

مراط رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب لقن و ...  لمح و  ، همیب  ، تایلام زا  معا  اه  هنیزه  هیلک.دشاب  یم  دیسررس 1404/03/26)  101 ازخا ) هلاس هس  یمالسا  هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب.دشاب  یم  هژورپ  راکنامیپ  هدهع 

4515884134 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  قارشا  خیش  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33777259-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33771432-024 :: 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

یرازگراب یرازگراب -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم مراط   مراط ناتسرهش   ناتسرهش نایکون   نایکون یاتسور   یاتسور ردرد   عقاو   عقاو   G35G35 لکد   لکد یرتم   یرتم   66 عافترا   عافترا ردرد   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ

6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاشنامرک دمحم  رتکد  ناتسرامیب  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت ،  ءاهب  مالعتسا  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030096000083 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم توعد  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  هیلک  زا  اذل  دیامن  راذگاو  ءاهب  مالعتسا  قیرط  زا  ار  زکرم  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و   ، :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش

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

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

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاشنامرک یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ریمعت ،  ،  ریمعت ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 6969
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاغل 1401/08/01 لاسکی تدمب  طبترم  تازیهجت  هیلکو  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
... UPS یزکرمرورس و کی  فلتخم  یاهلدم  نیبرود  ددع   64 دادعت 1402/08/01

1101030092000715 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 64 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود هناماس  قیرطزا  کرادم  ددرگ و  هعلاطم  تسویپ  لیافودوش  یراذگراب  تساوخرد  هگرب  رد  تمیق.ددرگیمدقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرباب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787: سامت هرامش.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش.ددرگ  تسویپ 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: 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

6464 دادعت دادعت 1402/08/0 11402/08/0 1 تیاغل   تیاغل 1401/08/0 1140 1/08/0 1 لاسکی لاسکی تدمب   تدمب طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت هیلکو   هیلکو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
... ... UPSUPS وو   یزکرمرورس   یزکرمرورس کیکی   فلتخم   فلتخم یاهلدم   یاهلدم نیبرود   نیبرود ددع   ددع

7070
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5849469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  قبط  اقیقد  یتساوخرد  یاهالاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا 

1101003995000175 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  اهنادنز  لک  هرادا  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

nt.ajums.ac.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزیوه نامرد  تشادهب و  هکبش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیاپ 1/400/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 500/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط اقیقد   اقیقد یتساوخرد   یتساوخرد یاهالاک   یاهالاک وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7171

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7272

تحت تحت ریوصت   ریوصت وو   توص   توص طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد  - - کسید کسید دراه   دراه -- هکبش هکبش لباک   لباک یراوید - - یراوید هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هکبش - - هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
هکبش هکبش

7373
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هرامش 81207 هدش  pdf یاهب مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یداهنشیپ  تمیق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090320000044 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارظان نابدید  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  دنمشوه  نارظان  نابدید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Cisco SG 350 لدم  Port 28 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

زربلا دنمشوه 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2128SR3-DPF40 لدم لسکیپاگم  تلاب 8  یراوید  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
UNIVIEW هدنزاس عجرم   UNV یتراجت مان  یا  هقلح  هبعج 1   PVC شکور سنج   m 305 لوط  CAB-LC3100A-IN لدم  CAT6-UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
هقلح ( لور )1200 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نف هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD یتراجت مان   TB 4 تیفرظ هنایار   WD40PURX کسید دراه  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ین وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   NVR302-16E-B لدم  TB 20 تیفرظ  hdmi یجورخ لاناک و  هکبش 16  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ین وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   NVR302-32S لدم  TB 20 تیفرظ  hdmi یجورخ لاناک و  هکبش 32  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
راشای نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC3614SR3-DPF28-M لدم لسکیپاگم  ماد 4  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
روشک راشای  نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2124SR3-ADPF40M-F لدم لسکیپاگم  تلاب 4  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
اناداپسا راتخاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   270x181x44 mm زیاس  SAE-PE890F-DGM لدم  poe یتعنص هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

اناداپسا راتخاس  دنمشوه  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا اه  هدننک  تکرش  طسوت  دیاب  هک  دشاب  هرامش 81207 هدش  pdf یاهب مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگرابواضما   ، لیمکت  ، تنیرپ تاکرادت  تیاس 

3313778468 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ، مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  ، جیسب راولب  ، رهشمالسا رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56344010-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56344010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/8/14هرامش زا 1401/8/2   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  تلوب  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یدابآرقاب یرکسع  نسحم   03531454467 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5850010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین هتسب  رادم  نیبرود  بصن  یتظافح و  حرط  تهج  راکنامیپ  باختنا  هلحرم  ات  هصقانم  دانسا  هیهت  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حرط یارجا  رب  تراظن  رهشناریا و 

1101001545000082 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  تسویپ ، طیارش  تیلاعف و  حرش  مالعتسا ،  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  تمدخ  ماجنا  زوجم  تیحالص و  یهاوگ  هارمه  هب  روکذم  مرف  ءاضما  رهم و 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7474

وو هاگورین   هاگورین هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   یتظافح   یتظافح حرط   حرط تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا هلحرم   هلحرم اتات   هصقانم   هصقانم دانسا   دانسا هیهت   هیهت هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
حرط حرط یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن

7575
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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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینوکسم5848830 هژورپ  قیرح  مالعا  متسیس  لایرتم  تازیهجت و  لیوحت  لمح و  نیمأت ، هیهت ، هحفص 10)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5849188 قاتا  تهج   fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  هحفص 10)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5849893 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 10)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکارم5848416 لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، تازیهجت هیهت  تسا - .  هباشم  دک  ناریا  - 
تسویپ ریداقم و ...  تسرهف  قباطم  لباز  رهشناریا و  راهباچ ،  نادهاز ، 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

تاعالطا5849460 طخ  رب  لاسرا  ناتسلگ و  ناتسا  رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و 
اهنآ

هحفص 38) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هدایپ5849936 نارئاز  ددرت  ریسم  یزاس  هحفص 38)نمیا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنیکراپ5849963 ددرت  تیریدم  دنمشوه  دنتسا  هاگتسد  هحفص 38)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنیکراپ5849964 ددرت  تیریدم  دنمشوه  دنتسا  هاگتسد  هحفص 38)دیرخ 10  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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

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 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849184 :: 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 

1101092003000143 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 : 
1401/08/07 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینوکسم5848830 هژورپ  قیرح  مالعا  متسیس  لایرتم  تازیهجت و  لیوحت  لمح و  نیمأت ، هیهت ، هحفص 10)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5848937 نالعاو  راتسرپ  راضحا  بصن  قرب و  هحفص 25)یشکلباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5849131kg 6 لوسپک قیرح  ءافطا  دربراک  راشف  تحت  ردوپ  یواح  هدننک  هحفص 25)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسیل5849184 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 10) قیرح  ( قیرح

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

رورس5849188 قاتا  تهج   fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  هحفص 10)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5849893 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 10)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

7676
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5849470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل رد  دوجوم  یاه  دنب  یتسویپ و  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000330000029 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دراگ نمیا  یتراجت  مان  رف  ناهج  اضردیمح  هدننک  هضرع  عجرم   GD-G95AC لدم یرهش  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل رد  دوجوم  یاه  دنب  یتسویپ و  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916683445 یتسپ :  دک  رگشل ،  نابایخ  یادتبا  رالات ، هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224075-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220062-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل5849470 رد  دوجوم  یاه  دنب  یتسویپ و  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 57)مزاول  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسیل تسیل ردرد   دوجوم   دوجوم یاه   یاه دنب   دنب وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7777
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 5   TVD-1043i ابات لدم  یدحاو  کی  یریوصت  نوفیآ  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003143000801 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم کینورتکلا  ابات  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یریوصت  نوفیآ  دربراک   TVD-1024C لدم  CMOS تباث ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

SUMEC COMPLETE EQUIPMENT AND ENGINEERING هدنزاس
ددع 5 دادعت : 

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

دشابیم هدننک  نمات  اب  لمح  هنیره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ابات  نوفیا  لدم 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56257016-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدحاو یدحاو کیکی   یریوصت   یریوصت نوفیآ   نوفیآ جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 7878
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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

5849249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000152 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
09101989747 ولیدمحا یاقآ  تالاوس  تهج  - تسویپ تسیل  - 

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

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

اب لاسرا  هنیزه  .دش  دهاوخن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.دشاب  همیمض  هدننک  نیمات  ءاضما  ورهم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هدافتسا  طبترم  دک  ناریا  زا  یراذگ  تمیق  تهج  افطل.دشابیم  هامود  دودح  تخادرپ  .دشابیم  هدنشورف 

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنشورف نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  دیاب  ینفروتکافشیپ  ناتسزوخ /

1101095112000554 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   PCS-G50P لدم سنارفنک  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ناتسزوخ ناگدنشورف  نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  دیاب  ینفروتکافشیپ 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5849510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-2142W لدم نوسپا  روتکژورپوئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005851000002 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
EB-2142W لدم روتکژورپوئدیو  - 

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

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

EB-2142W لدم روتکژورپوئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135743311 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  هدکشناد  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  ناتسلگ -  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226455-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330079-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8080

EB-2 142WEB-2 142W  لدم لدم نوسپا   نوسپا روتکژورپوئدیو   روتکژورپوئدیو ناونع : : ناونع 8181
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رب5848474 لمح  هنیزه  - تسویپ رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  ددع  دیرخ 14 
ت  - هدنشورف هدهع 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ثوتولب و5848762 یاراد GPS و  هارمه  نفلت   - رهش حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ 
لسکیپاگم نیبرود 5 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5849017 تسیل  قبط  هاگباوخ  اذغ  ورزر  متسیس  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 46)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدحاو5849128 کی  یریوصت  نوفیآ  هحفص 14)جیکپ  نیبرود  ( نیبرود

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

ناتسرهش5849209 نایکون  یاتسور  رد  عقاو   G35 لکد یرتم  عافترا 6  رد  نیبرود  بصن  تازیهجت و 
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب  - تسویپ لیاف  قباطم  مراط 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5849249 هحفص 14)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

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

تدمب5849311 طبترم  تازیهجت  هیلکو  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
کی فلتخم  یاهلدم  نیبرود  ددع   64 دادعت تیاغل 1402/08/01 1401/08/01 لاسکی

... UPS یزکرمرورس و

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنارفنک5849465 یرادرب  ریوصت  هحفص 14)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ5849469 کرادم  قبط  اقیقد  یتساوخرد  یاهالاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  هتسب  رادم  هحفص 46)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5849510EB-2142W لدم نوسپا  هحفص 14)روتکژورپوئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

ناتسا5849737 حطس  هبعش  هتسبرادم 16  یاه  نیبرود  تخاسریز  بصن  هحفص 14)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا5849849 حطس  هبعش  هتسب 16  رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  بصن  هحفص 14)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5849870 یاه  نیبرود  تخاس  ریز  بصنو  هیهت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 14)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5849875 رادم  یاه  نیبرود  هحفص 46)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5849927 - کسید دراه  - هکبش لباک  یراوید - هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  هکبش - اتید  چیئوس 
هکبش تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5849998 تحت  تلوب  هحفص 46)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتظافح و5850010 حرط  تهج  راکنامیپ  باختنا  هلحرم  ات  هصقانم  دانسا  هیهت  هرواشم  تامدخ 
حرط یارجا  رب  تراظن  هاگورین و  هتسب  رادم  نیبرود  بصن 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  حبص 1401/08/02  تعاس 10  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848913 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   2/750/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

کالپ 56 یماظتنا -  یورین  هار  راهچ  یمادخ -  دیهش  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

88782132 :: نفلت :: www.nlho.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001000000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849781 :: هرازه هرازه :: 1401/09/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.نیالنآ  زاس  هریخذ  رورس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف و  رتفد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ.یماظتنا 56 یورین  هار  4 شبن .یمادخ  دیهش  نابایخ.کنو  نادیم   ، 1994643313 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیالنآ5848913 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 62)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نیالنآ5849781 زاس  هریخذ  رورس و  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هحفص 62)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هفیدر5849922 راد 3  سنف  یوزاب  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  هحفص 38)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط   hp gen 10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم طسق  یط 7  هطوبرم و  دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ  طیارش 

1101094283000191 زاین :  هرامش 
ناردنزام رهشمئاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/26 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب   pdf تروص هب  دشاب و  ناگدننک  تکرشزاجم  نابحاص  یاهاضماورهم  هبروهمم  تسیابیم  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  یم  یراکنامیپ  ینمیا و  تیحالص  هئارا  هب  فظوم  یقوقح  یاه  تکرش 

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  یرادرهشرابنا ،  برد  الاک  لیوحت  هیلخت  لحم  ات  لمح 

4764743631 یتسپ :  دک  هلحم ،  کرت  هارراهچ  رگراک  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42076605-011  ، 42084056-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42084219-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  تساوخرد   . هرقف یط 2  ههام  دقن 6 ریغ  تخادرپ  هباشم ،  دک  ناریا   ، hp رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000173 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337221-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم طسق   طسق یطیط  77   وو   هطوبرم   هطوبرم دحاو   دحاو دات   دات زازا   سپسپ   تخادرپ   تخادرپ طیارش   طیارش یتسویپ   یتسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط   hp gen 10hp gen 10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

.ددرگ .ددرگ هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد  . . هرقف هرقف   22 یطیط   ههام   ههام 66 دقن   دقن ریغ   ریغ تخادرپ   تخادرپ هباشم ،  ،  هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ، ، hphp  رورس رورس ناونع : : ناونع 8585

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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  اضاقت  مالقا  قیقد  تیئور  تهج  هباشم ،  دک  ناریا  ، HP SERVER G10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005416 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL360 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

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

8332-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5848882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لودج  حرشب  اهرورس  اقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001028000047 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لودج  حرشب  اهرورس  اقترا  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
فیدر  9 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامشابرتشیب 45286930-021  تاعالطا  تهجو  یمازلا  هناماسردروتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   اضاقت   اضاقت مالقا   مالقا قیقد   قیقد تیئور   تیئور تهج   تهج هباشم ،  ،  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ، ، HP SERVER G10HP SERVER G10 ناونع : : ناونع 8686

اهرورس اهرورس اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 89 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xtulla8ndzsqs?user=37505&ntc=5848872
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5848872?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mak4vfp7b3kua?user=37505&ntc=5848882
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5848882?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاگشناد هب  هتسباو  یمارهب  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090915000036 زاین :  هرامش 

نارهت یمارهب  ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Proliant DL380G6 2x QC2.80 X5560 لدم  database رورس الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشن شومارف  روتکاف  شیپ  هزور  داتفه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1641744991 یتسپ :  دک  یمارهب ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ییایک  دیهش  دنوامد خ  نابایخ  نیسح  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

73013000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77586350-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رثوک ناتسرامیب   :: 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 07 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5849537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - تسویپ رد  جردنم  تاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000101 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یقرطم حصان  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   ML 360 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  تخادرپ  - ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تاصخشم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  ربتعم -  یتناراگ  یاراد   - هدننک نیمات  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ یم  تروص  تاعالطا  یروانف  دحاو  لوئسم  هیدات  اب  تخادرپ  ودیرخ.دشاب  یم  ههام  تروص 1  هب  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت 

3197914795 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  سای  کرهش  هب  هدیسرن  یمزراوخ  راولب   - جرک زربلا -  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34284769-026  ، 34284757-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 8888

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / تالاصتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000376 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA60 لدم رورس  دراه  دربراک   Sas هظفحم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 
07731311460-1463-1469-1458

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا   SETSET کیکی   لداعم   لداعم شرامش   شرامش دحاو   دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // تالاصتا تالاصتا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک  

9090
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ .  تسیل  قبط  هنایار ،  رورس و  مزاول  تاعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000342 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AG690B لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.اسراپ سدنهم  ینف 38803248  هرواشم  تهج  سامت.دوش  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: 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

رتور5848566 وکسیس و  چیوس  هحفص 28)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هطوبرم5848618 دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ  طیارش  یتسویپ  طیارش  قبط   hp gen 10 رورس دیرخ 
.دشابیم طسق  یط 7  و 

هحفص 63) رورس  ( رورس

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

تسویپ5848866 تساوخرد   . هرقف یط 2  ههام  دقن 6 ریغ  تخادرپ  هباشم ،  دک  ناریا   ، hp رورس
.ددرگ هعلاطم 

هحفص 63) رورس  ( رورس

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

یتسویپ5848872 لیاف  هب  اضاقت  مالقا  قیقد  تیئور  تهج  هباشم ،  دک  ناریا  ، HP SERVER G10
 . دوش هعجارم 

هحفص 63) رورس  ( رورس

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

اهرورس5848882 هحفص 63)اقترا  رورس  ( رورس

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

نیالنآ5848913 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 62)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5849017 تسیل  قبط  هاگباوخ  اذغ  ورزر  متسیس  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 46)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هنایار هنایار وو   رورس   رورس مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9191
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 63)رورس5849107 رورس  ( رورس

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

رورس5849188 قاتا  تهج   fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  هحفص 10)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5849273Server Hardware Monitoring Software(28 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تدمب5849311 طبترم  تازیهجت  هیلکو  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
کی فلتخم  یاهلدم  نیبرود  ددع   64 دادعت تیاغل 1402/08/01 1401/08/01 لاسکی

... UPS یزکرمرورس و

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباشم5849537 دک  ناریا  - تسویپ رد  جردنم  تاصخشم  اب  هحفص 63)رورس  رورس  ( رورس

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

رد5849619 دادعت 1  تسویپ  حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / تالاصتا
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو 

هحفص 63) رورس  ( رورس

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

هنایار5849659 رورس و  مزاول  هحفص 63)تاعطق و  رورس  ( رورس

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

نیالنآ5849781 زاس  هریخذ  رورس و  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هحفص 62)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5848634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  تسویپرد  دیرخ  طیاشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشمدکناریا  /RTD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001002 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگ یمرارق  یسررب  دروم  یلخاد  هدننک  دیلوت  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5848681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  تسویپرد  دیرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دکناریا  /RTD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001005 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایدنآ نیمات  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MINCO یتراجت مان   RTD لدم یتمواقم  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد هدننکدیلوت  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یترارح یترارح امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9292

یتمواقم یتمواقم امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9393
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یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5848712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزار هسسوم  رد  لیوحت  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  هاگتسد  کی  رتم   PH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004013000197 زاین :  هرامش 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نارهت یامزآ  نالبس  هدننک  هضرع  عجرم   SAT یتراجت مان   SAT 502 لدم لمح  فیک  اب  هارمه  امد  روسنس  اب   ATC هربیلاکوتا یتسد  لباترپ  رتم   PH الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزار هسسوم  رد  لیوحت  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  هاگتسد  کی  رتم   PH :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5848766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  تسویپرد  دیرخ  طیاشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشمدکناریا  /RTD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001006 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
میلس تعنص  ایرآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  میلس  تعنص  ایرآ  هورگ  هدنزاس  عجرم   TC AND RTD لدم یتعنص  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد هدننک  دیلوت  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یزار یزار هسسوم   هسسوم ردرد   لیوحت   لیوحت تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم هاگتسد   هاگتسد کیکی   رتم   رتم   PHPH ناونع : : ناونع 9494

یتعنص یتعنص امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9595

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

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5849214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 80 نویسانیسکاو همانرب  تهج  امد  رگناشن  اب  رگ  اتید ال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002365 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک   T AND D یتراجت مان   TR52S لدم تبوطر  امد و  شجنس  نازیم  دربراک  یجراخ  روسنس  فورپ  رتاو  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم هوژپ  ویرآ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 80 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یموب  اب  تیولوا  دوشیم  تخادرپ  هزور  سانشراک 30 داتو  لیوحت  زا  سپ  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222683-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

یترارح5848634 امد  هحفص 69)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یتمواقم5848681 امد  هحفص 69)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یزار5848712 هسسوم  رد  لیوحت  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  هاگتسد  کی  رتم   PH(69 هحفص روسنس  ( روسنس

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

یتعنص5848766 امد  هحفص 69)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ددع5849214 80 نویسانیسکاو همانرب  تهج  امد  رگناشن  اب  رگ  هحفص 69)اتید ال  روسنس  ( روسنس

ددع ددع 8080 نویسانیسکاو نویسانیسکاو همانرب   همانرب تهج   تهج امد   امد رگناشن   رگناشن اباب   رگرگ   الال   اتید   اتید ناونع : : ناونع 9696

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 " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاعالطا  قباطم  ....و  برد  لفق  یرلوک - ریش  - هکلف ریش  دیرخ  / تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000580 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   LIV CO هدنزاس عجرم   TANSER LOCK یتراجت مان   mm 70 زیاس رولیس  گنر  نیپ  رایش 20  ود  دیلک  یچیئوس  یبوچ  برد  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

دنورا تراجت  نازاس  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  ددرگ -  یراذگراب  هناماس  رد  هدش  ءاضما  رهم و  لیمکت و  کناب  یاهب  شسرپ  مرف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبوچ5849628 برد  لفق  هحفص 73)ردنلیس  چیئوس  ( چیئوس

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

5849927 - کسید دراه  - هکبش لباک  یراوید - هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  هکبش - اتید  چیئوس 
هکبش تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبوچ یبوچ برد   برد لفق   لفق ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LIMIT SWITCHES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004204 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننکدودحم دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LIMIT SWITCHESLIMIT SWITCHES ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PUSH BUTTON & CONTACT BLOCK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004192 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یراشف همکد  چوس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هدننک دودسم  هلر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5849822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک هدننک دودسم   دودسم هلر   هلر یراشف - - یراشف همکد   همکد چوس   چوس ناونع : : ناونع 9999

رهبیل رهبیل یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 100100
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رهبیل یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003416 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

روتوم بآ  یامد  یگنشف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نغور جیگ  هلول  ای  جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

هیلقن لیاسو  روتوم  تراتسا  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نونز پمال  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

یکمک هلر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
جنس نایرج  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یلام  داهنشیپ.دشابیم  هنومن  دات  هیارا و  هب  طونم  الاک  دیرخ.دشابیم  یرابتعا  طقف  دیرخ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن یسررب  لباق  ینف  تاصخشم 

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

25132-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5849092LIMIT SWITCHES(73 هحفص چوس  ( چوس

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

هدننک5849578 دودسم  هلر  یراشف - همکد  هحفص 73)چوس  چوس  ( چوس

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

رهبیل5849822 یکدی  هحفص 73)تاعطق  چوس  ( چوس

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

هکبش5849961 هحفص 28)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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 89 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aytl2w7lac5kr?user=37505&ntc=5849822
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5849822?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  تساک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000746 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

یدیفح نازرب  هدننک  هضرع  عجرم  ایناس  یتراجت  مان   SU-155 لدم ید  یو  ید  تساک و  اب  یگناخ  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

دشاب یم  هام  تخادرپ 6 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   تسویپ   تسویپ گرب   گرب قبط   قبط تساک   تساک ناونع : : ناونع 10 110 1
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شیرجت یادهش  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 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5848649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092012000041 زاین :  هرامش 

تاناریمش شیرجت  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 692 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  طخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  تسیل 

1989934148 یتسپ :  دک  شیرجت ،  یادهش  ناتسرامیب  سدق  نادیم  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

25719-021  ، 22712427-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22716080-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 102102
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5848946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

توص متسیس  یلدنص ,  ددع   1000 یروشک ,  حرطم  یرجم  یروشک , نارنخس  یروشک ,  حادم  زا  توعد  لماش  یبهذم  مسارم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاغیلبت یرتم ,   LED 12 یا ,  هفرح  رون  متسیس  یا ,  هفرح 

1101093228001543 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یحیرفت یمرگرس و  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
همانرب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52622091-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: 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

دشاب5848482 یم  هباشم  دک  تسویپ  گرب  قبط  هحفص 76)تساک  توص  ( توص

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

یرتویپماک5848649 هحفص 76)مزاول  توص  ( توص

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

حرطم5848946 یرجم  یروشک , نارنخس  یروشک ,  حادم  زا  توعد  لماش  یبهذم  مسارم  تهج 
LED 12 یا ,  هفرح  رون  متسیس  یا ,  هفرح  توص  متسیس  یلدنص ,  ددع   1000 یروشک , 

تاغیلبت یرتم , 

هحفص 76) توص  ( توص

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

یریوصت5849249 هحفص 14)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

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

5849510EB-2142W لدم نوسپا  هحفص 14)روتکژورپوئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

5849927 - کسید دراه  - هکبش لباک  یراوید - هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  هکبش - اتید  چیئوس 
هکبش تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

متسیس متسیس یلدنص ,  ,  یلدنص ددع   ددع   10001000 یروشک ,  ,  یروشک حرطم   حرطم یرجم   یرجم یروشک , , یروشک نارنخس   نارنخس یروشک ,  ,  یروشک حادم   حادم زازا   توعد   توعد لماش   لماش یبهذم   یبهذم مسارم   مسارم تهج   تهج ناونع : : ناونع
تاغیلبت تاغیلبت یرتم ,  ,  یرتم   LED 12LED 12 یایا ,  ,  هفرح   هفرح رون   رون متسیس   متسیس یایا ,  ,  هفرح   هفرح توص   توص

103103
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5848683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 11  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000738 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  لوبق  لباق  ناونع  چیه  هب  هباشم  سنج  مرتحم  ناگدننک  نیمات  تسویپ .  لیاف  رد  ینف  حرش  تاحیضوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1 11 1 دادعت   دادعت روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 104104

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

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

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

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

5849529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکسا - روتینام  - رتنیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000744 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریون نایدادادخ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   C-C431-A لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

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

چیه هب  هباشم  سنج  .دامن  مادقا  هدش  هتساوخ  تاصخشماب  تسویپ و  تسیل  قبط  مرتحم  ناگدننک  نیمات  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابئ یمن  لوبق  لباق  ناونع 

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5849593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکسا رنکسا -- روتینام روتینام  - - رتنیرپ رتنیرپ ناونع : : ناونع 105105

ربتعم ربتعم یتنارگ   یتنارگ اباب   ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 89 ھحفص 81 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/869a67rmbfwhd?user=37505&ntc=5849529
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5849529?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ربتعم یتنارگ  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000427 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییالط طخ  یاهیروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SEG301 لدم  w 3000 یگناخ مزاول  رتویپماک و  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

کیرتکلا مایخ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   W 2500 ناوت  V 250 ژاتلو لدم 2012  هناخ  راهچ  یکینورتکلا  ژاتلو  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناجیلد نارتسگ  نوگلین  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AS12 لدم هنایار  رکیپسا  الاک :  مان 

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

نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  سرا  یتراجت  مان   diamond لدم سوام  دپ  الاک :  مان 
ددع 77 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هداد هدننک  هضرع  عجرم  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   20MK400 لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

بونج یایرآ  رهم  یزادرپ 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
وریپسا دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BEYOND هدنزاس عجرم   BEYOND یتراجت مان   BK-8200 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

روشک وسارف  هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وسارف  هنایار  عیانص  هدنزاس  عجرم  دنایب  یتراجت  مان   BM-3508RF لدم یکشم  لاکیتپا  میس  یب  سوام  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس 

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

یکلام یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یکلام  یبتجم  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   pars Evo لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 23 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دیراورم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BEYOND هدنزاس عجرم   BEYOND یتراجت مان   BM-1085 لدم یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 

وریپسا
هاگتسد 31 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MP400 - B لدم  In 23/8 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدمآ  تسویپ  هب  دراوم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88051407-021  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5849595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فارگویدراکورتکلا ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000167 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   2500x110 mm داعبا ینوفلس  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  دربراک  فارگویدراکورتکلا  یلور  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط 
هتسب 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   63x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  ادوکوف  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط 
هتسب 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   151x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   Fc1400 تنویاب گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع 
هتسب 150 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   110x140 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  ندوک  نوهین  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   152x90 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   BAO کیژولانآ گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   110x140 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   Fx7202 Op222TE ادوکوف فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 150 دادعت : 

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

*** دوش لاسرا  الاک  شرامش  دحاو  بسحرب  یف  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 10 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فارگویدراکورتکلا فارگویدراکورتکلا ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 107107
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ لاسرا  / هدنشورفاب یربراب  هنیزه  / تسا هباشمدکناریا  نیمومسم  سناژروا  یارب  یتایح  مئالع  لباترپ  گنیروتینامددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ روتکاف

1101091057000386 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

کیتپا ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   PPM-FX7-V1.0 لدم  ECG-RESP-SPO2-NIBP لماش یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
اپاص - ناریااص
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد لاور  قبط  عجرمدحاو  طسوت  تیفیکداتزا  سپ  هام  9 تروصب تخادرپ  / دوش تقد  تاحیضوت  هبافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022112-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5849685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ شیپ لاسرا   لاسرا // هدنشورفاب هدنشورفاب یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه // تسا تسا هباشمدکناریا   هباشمدکناریا نیمومسم   نیمومسم سناژروا   سناژروا یارب   یارب یتایح   یتایح مئالع   مئالع لباترپ   لباترپ گنیروتینامددع   گنیروتینامددع 11 ناونع : : ناونع
// روتکاف روتکاف

108108

رنکسا رنکسا هاگتسد   هاگتسد   66 وو   رگپاچ   رگپاچ هاگتسد   هاگتسد   55 وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   2 020 وو   هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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یراذگراب کرادم  طیارش و  قباطم  رنکسا  هاگتسد  رگپاچ و 6  هاگتسد  روتینام و 5  هاگتسد  هنایار و 20  سیک  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش 
1101090648000022 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MF3010 لدم  sensys رگپاچ الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

اپورا سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   DR-F120 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
اپورا سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   DR-C240 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 

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

رف یعاجش  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   z4 یکشم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF620HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا ماس 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

نمض رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم  رنکسا  هاگتسد  رگپاچ و 6  هاگتسد  روتینام و 5  هاگتسد  هنایار و 20  سیک  هاگتسد  دیرخ 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا 

6713815678 یتسپ :  دک  اواف ،  نامزاس  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداعدادح  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274242-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37296588-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092868000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش زور  تدم 10  هب  یهگآ  راشتنا  زا  سپ   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا  1401/8/3

لحاس حبص   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5849866 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر  دیهش  تفن  رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 24.487.545.225 

هام زور 2  راک 120  یارجا  تدم 

هافر راک  نواعت و  لک  هرادا  زا  راک  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  ینمیا و  تیحالص  دات  همانیهاوگ  ندوب  اراد  لایر -   1,230,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا

:: سردآ سردآ

07633513081 - 82 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژنکاپ رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5850015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Mini pc، ناریا تخاس  چنیا  روتینام 24   ، green 305 دیلک هحفص  سوام و  ،  slp-tx403 لدم نولوسکیب  رتنیرپ  لبیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
asus nuc

1101090641000004 زاین :  هرامش 
داژنکاپ رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هنایار  دنورا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنورا  یتراجت  مان   7200U لدم ینیم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

زیراو هدنشورف  باسح  هب  یراک  زور  زا 7  سپ  رثکادح  هطوبرم  سانشراک  داتزا  سپ  روتکاف  غلبم  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  تسیابیم  یلاسرا  مالقا  ینف  تاصخشم  .ددرکیم 

8913898934 یتسپ :  دک  یتاره ،  یکشزپ  زکرم  یخرف  نابایخ  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36226200-035  ، 36229681-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36229681-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رابنا رابنا ردرد   بآبآ   وو   موف   موف روتینام   روتینام تجتج   بصن   بصن وو   لایرتم   لایرتم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1101 10

ینیم ینیم هنایار   هنایار سیک   سیک  - - روتینام روتینام دیلک ، ، دیلک هحفص   هحفص وو   سوام   سوام رتنیرپ   ، ، رتنیرپ لبیل   لبیل ناونع : : ناونع 11 11 1 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

ددع5848683 دادعت 11  هحفص 80)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا5849529 - روتینام  - هحفص 80)رتنیرپ روتینام  ( روتینام

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

ربتعم5849593 یتنارگ  هحفص 80)اب  روتینام  ( روتینام

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

فارگویدراکورتکلا5849595 هحفص 80)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

هنیزه5849618 / تسا هباشمدکناریا  نیمومسم  سناژروا  یارب  یتایح  مئالع  لباترپ  گنیروتینامددع  1
/ روتکاف شیپ  لاسرا  / هدنشورفاب یربراب 

هحفص 80) روتینام  ( روتینام

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

رنکسا5849685 هاگتسد  رگپاچ و 6  هاگتسد  روتینام و 5  هاگتسد  هنایار و 20  سیک  هاگتسد  هحفص 80)دیرخ 20  روتینام  ( روتینام

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

رابنا5849866 رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هحفص 80)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

ینیم5850015 هنایار  سیک   - روتینام دیلک ، هحفص  سوام و  رتنیرپ  ، هحفص 80)لبیل  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رب5848474 لمح  هنیزه  - تسویپ رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  ددع  دیرخ 14 
ت  - هدنشورف هدهع 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5849017 تسیل  قبط  هاگباوخ  اذغ  ورزر  متسیس  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 46)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا5849737 حطس  هبعش  هتسبرادم 16  یاه  نیبرود  تخاسریز  بصن  هحفص 14)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5849870 یاه  نیبرود  تخاس  ریز  بصنو  هیهت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 14)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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

ینامرد5848532 یتشادهب و  تامدخ  زکرم   CIS یهد و تبون  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 15)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

باعشنا5848720 شورف  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یژرنا ، شورف  باسحتروص  رودص  هحفص 5)هبساحم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییوردوخ5849149 لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 5)نیمات و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5849190 یاه  نامتخاس  اه و  هدکشناد  هکبش  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5849244(PAM) زاتمم یسرتسد  تیریدم  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5849346 سنارفنک 40  وئدیو  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن5849726 یرازفا و  تخس  تاموزلم  رگید  تاعطق و  تازیهجت ، زا  معا  الاک ، دحاو  عومجم 270  دیرخ 
یلیمکت هتسباو ی  تامدخ  هیلک ی  اب  هارمه  یفاک ، مزال و  یرازفا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتکد5849228 ناتسرامیب  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت ،  ءاهب  مالعتسا  طیارش 
یهاشنامرک دمحم 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  یاه  سیدرپ روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5849229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

M570S لدم امیتپا  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093193000053 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم تسویپ  تاصخشم  دادعت و   ) M570S لدم امیتپا  روتکژورپ  وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3175955343 یتسپ :  دک  زربلا ،  نایگنهرف  هاگشناد  - سیدرف لاناکزادعب  درالم ) هداج  ) سیدرف جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36554131-026  ، 36501613-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36504630-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5849229M570S لدم امیتپا  روتکژورپ  هحفص 89)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب5848791 هرکرک  برد  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 45) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

M570SM570S لدم   لدم امیتپا   امیتپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 1121 12
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