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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشکی  1313   هبنشکی 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   174,830هکس , 000174,830 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما357,950357,950رالد تاراما مهرد   ,97,09097مهرد 090

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,167هکس 060 , 000167, 060 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس243,200243,200رالد سیئوس کنارف   382کنارف , 100382 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 96هکس ,500 , 00096 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   266رالد ,800266 ناتسبرع800, ناتسبرع لایر   95,30095,300لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 66هکس ,500 , 00066 ,500 , وروی000 ژورن375,440375,440وروی ژورن نورک   36,70036نورک ,700

رایع رایع   1818 یالط   15,948یالط ,00015,948 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ439,730439,730دنوپ نپاژ نینی   دصکی   266دصکی ,380266 ,380

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
((3131 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 104104))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 61

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 15  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( 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  • 74

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104
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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 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/065 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 16هرامش یرادا 8  تاعاس  رد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  300/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یاقآ تاصقانم  هناخریبد  فکمه ، هقبط  کالپ 6  یوجاوخ ،  عطاقت  قباس ) ماظن )  ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام   ، نادیم دامادریم  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ
یعاجش

27370 :: 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

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

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

2001090320000123 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008714 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمالسا  رهش  ینوناق  هدودحم  رد  عقاو  یضارا  تاثدحتسم و  کالما ، یزیمم  دیدجت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهشمالسا یرادرهش  یزیمم  هرادا  دمآرد و  دحاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسا .  هدیدرگ  جرد  یهاگآ  عالطا و  تهج  ازجم  تروص  هب  یتسویپ  کرادم  دانسا و  رد  قوف  هصقانم  طیارش  تاعالطا و  هیلک   : ** نیمضت تاحیضوت 
.دیامن  رهشمالسا  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  ررقم  دعوم  رد  هتسب  رد  ار  فلا  تکاپ  تسیاب  یم  رگ  هصقانم  ***

09:00 تعاس : 1401/12/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش یزکرم  نامتخاس  (ع -) مظک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  جیسب - راولب  رهشمالسا -  ، 3313778468 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

رهش رهش ینوناق   ینوناق هدودحم   هدودحم ردرد   عقاو   عقاو یضارا   یضارا وو   تاثدحتسم   تاثدحتسم کالما ، ، کالما یزیمم   یزیمم دیدجت   دیدجت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007003000159 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماهف 2(01-104 ) مدوم  ناگدننک  نیمات  ناگدننکدیلوت و  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاریش قرب  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

نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001060044000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009722 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد  هاگبو  ینابیتشپ  یحارط و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هاگشنا هاگبو د  ینابیتشپ  یحارط و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   150,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:00 تعاس : 1402/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  ینامیلس -  مساق  دیهش  راولب  نیوزق -   ، 3414916818 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طخ6008183 میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ماهف ماهف مدوم   مدوم ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات وو   ناگدننکدیلوت   ناگدننکدیلوت ییاسانش   ییاسانش یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

هاگشناد هاگشناد هاگبو   هاگبو ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یحارط   یحارط یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 106 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5k49fted4qdb3?user=37505&ntc=6008719
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6008719?code=37505
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا  تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

28-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16:15هرامش ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16:15عبنم ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008747 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک   یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ  شیاشگ   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 10 فلا و ب  یاه  تاکاپ  شیاشگ  خیرات  خروم 1401/10/4 و 

هاگتسیا دادعت 150  هب  یرادهگن  تاریمعت و  تامدخ  لرتنک و  زکرم  اب  طابترا  یرارقرب  تکرش ،  تاسیسات  لرتنک  یاه  ولبات  یزادنا  هار  بصن  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  شش  هقطنم  بالضاف  با و  تکرش  هدودحم  رد 

یسمش هام  دادرارق 24  تدم 

دشاب  یم  رازگ  هصقانم  هاگتسد  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  لایر -  دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 3.550.000.000 

یعامتجا  روما  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  رابتعا  یاراد  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد 
ریغ دنفادپ  نامزاس  زا  هیدیئات  نینچمه  امن و  تاعالطا  اینما  ماظن  همانیهاوگ  یدربهار  تیریدم  زمرم  زا  انفا  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  همانیهاوگ  یاراد 

هناماس 2001092500000069 روشک - لماع 

:: سردآ سردآ

سامت 02141934 زکرم   :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0031320080540001DT2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زاغآرس  :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WELL HEAD CONTROL PANEL 5000 PSI نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..و  AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 5.000 PSI PANELS - 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 11.302.860.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34123911-061 :: 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

هبهب یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت تامدخ   تامدخ وو   لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم اباب   طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب تکرش ،  ،  تکرش تاسیسات   تاسیسات لرتنک   لرتنک یاه   یاه ولبات   ولبات یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
هاگتسیا هاگتسیا   150150 دادعت   دادعت

55

WELL HEAD CONTROL PANEL 5000  PSI  -  AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 5.000  PSI  PANELSWELL HEAD CONTROL PANEL 5000  PSI  -  AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 5.000  PSI  PANELS نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 106 ھحفص 7 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0031320080240001DT2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

... WELL HEAD CONTROL PANEL 300PSI نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 12.009.908.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس 2001092288000857

:: سردآ سردآ

34123911-061 :: 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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   19هرامش تعاسات  - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم تعاس 16/30عبنم  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008200 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هلحرم  دابارهم  یللملا  نیب  هاگدورف  هرامش 1  گنیکراپ  یاهلانیمرت 1 و 2 و  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم -  نابایخ  دابآرهم  هاگدورف  سردآ  فلا  یاهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

63148287 :: نفلت :: www.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

WELL HEAD CONTROL PANEL 300PSIWELL HEAD CONTROL PANEL 300PSI نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 77

لانیمرت لانیمرت قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 106 ھحفص 8 
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وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/131 - 1 :: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6008429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ءارجا  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمومع / یلخاد داوم  دیرخ  دحاو )  ) وفسنارت ناریا  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 4  ناجنز -  : سردآ  :: سردآ سردآ

9 تعاس 17 - زا   02433790602 :: نفلت :: iran-transfo.comنفلت 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

س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090474000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008434 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطا یاه  متسیس  تارباخم ، قرب ، یکیناکم ، تاسیسأت  یزور  هنابش  یساسا  تاریمعت  یئزج و  یاه  یزاسزاب  یربهار ، یرادهگن ، سیورس و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه  هاگباوخ  هاگشناد و  هدیشوپرس  زاب و  یاهاضف  هیلک  یزکرم  یاه  نتنآ  توص و  قیرح ،

ارهزلا  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تاریمعت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ارهزلا هاگشناد  کنو  هد  نابایخ  - ییاهب خیش  نادیم  - نارهت  ، 1993893973 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ءارجا   ءارجا تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 99

،، تارباخم تارباخم قرب ، ، قرب یکیناکم ، ، یکیناکم تاسیسأت   تاسیسأت یزور   یزور هنابش   هنابش یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت وو   یئزج   یئزج یاهیزاسزاب   یاهیزاسزاب یربهار ، ، یربهار یرادهگن ، ، یرادهگن وو   سیورس   سیورس ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع
قیرح قیرح افطا   افطا یاه   یاه متسیس   متسیس

1010
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انیس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم تعاسعبنم هبنشراهچ  ات  هبنش  یرادا  تاعاس   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یلا 13:00 تعاس 07:15  هبنشجنپ  یلا 14:45 و   07:15

6008501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعا متسیس  هتسبرادم ، یاهنیبرود  متسیس  لماش  ناردنزام  هقطنم  رد  دوخ  بعش  یتراظن  یتظافح و  یاهمتسیس  سیورس  یرادهگن و  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب لصو  عطق و  یاهمتسیس  قیرح و  مالعا  متسیس  تقرس ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رتفد لوا  هقبط  ناردنزام -  ناتسا  انیس  کناب  بعش  تیریدم  یزرواشک -  داهج  یضارا  روما  هرادا  بنج  یناردنزام -  ریما  راولب  یراس -  ناردنزام -   :: سردآ سردآ
هقطنم تیریدم 

یلخاد 210 و 212 دک 011  :: 33360941 و 33360971  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

( دامت  ) شخپوراد هیلوا  داوم  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تفه  تدم  هب  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هیهت و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

سدنهم یاقآ   02636161200 یناطلس -  یاقآ   02636161316 :: نفلت نفلت
یسیوریپ

www.temad.com :: 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

بعش بعش یتراظن   یتراظن وو   یتظافح   یتظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس سیورس   سیورس وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 111 1

دوخ دوخ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

28-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   دیدزاب 1401/09/27هرامش تعاسات 19   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاسات 19عبنم  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008902 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت برغلامش  تفن  رابنا  هرامش 3 و 4  روانش  فقس  یرتیل  نویلیم  تسیب  نزاخم  گنیموف  گنیلوک و  یاهمتسیس  یارجا  حلاصم و  هیهت  راک  هناورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 39/676/864/769  غلبم 

لایر  نیمضت 1/983/843/238  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت تاسیسات و  زاگ  تفن و  لقادح 5 

فاتا 410 مراهچ  هقبط  یبونج پ48 راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس  یتعیرش خ  یادتبا خ  یمالسا  بالقنا  نارهت خ   :: سردآ سردآ

02177654728-02188969737 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02188955953 :: 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

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نارادلاس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 F & G SYSTEM & GAS DETECTOR یکدی مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  دصناپ  درایلیم و  کی  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 48  مکی  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن  نابایخ  یدازحرف  راولب  برغ  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.lufc.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بعش6009596 یتراظن  یتظافح و  یاهمتسیس  سیورس  یرادهگن و  یاهمتسیسریمعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

نزاخم نزاخم گنیموف   گنیموف وو   گنیلوک   گنیلوک یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت راک   راک هناورپ   هناورپ ناونع : : ناونع 1313

F & G SYSTEM & GAS DETECTORF & G SYSTEM & GAS DETECTOR یکدی   یکدی مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ عمتجم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هعسوت  عماج  حرط  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لقادح 3 هبتر  اب  یکیتامروفنا  یاهحرط  رد  تراظن  هرواشم و  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ماهف6008719 مدوم  ناگدننک  نیمات  ناگدننکدیلوت و  ییاسانش  یفیک  یبایزرا  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد6009722 هاگبو  ینابیتشپ  یحارط و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوخ دوخ عمتجم   عمتجم تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف وو   تاطابترا   تاطابترا هعسوت   هعسوت عماج   عماج حرط   حرط هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000309 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008183 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب  هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک  طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخدیدجت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرادرب  هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک  طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخدیدجت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
28,007,200,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,401,000,000 نیمضت :  غلبم 

همیرج دک  ذخا  طبترم و  همانساسا  هموزر و  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
یدقن 

14:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001090320000125 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009225 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم  نکاما و  یماسا  یاهولبات  بصن  ریمعت و  دیرخ ،  یهدناماس ،  هژورپ  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رباعم نکاما و  یماسا  یاهولبات  بصن  ریمعت و  دیرخ ،  یهدناماس ،  هژورپ  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   350,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1402/12/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب هلحرم   هلحرم اتات   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   میرح   میرح هبهب   زواجت   زواجت وو   زمرق   زمرق غارچ   غارچ زازا   روبع   روبع فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1616

رباعم رباعم وو   نکاما   نکاما یماسا   یماسا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت دیرخ ،  ،  دیرخ یهدناماس ،  ،  یهدناماس ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 106 ھحفص 13 
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رهش لامک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005722000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009391 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  لامک  رهش  حطس  رد  کیفارت  لرتنک  یاهنیبرود  تاموزلم  ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  ، تخاس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیفارت لرتنک  یاهنیبرود  تاموزلم  ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  ، تخاس تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   875,000,000 نیمضت :  غلبم 

مادقا دادرارق  دقع  هب  تبسن  متیآ  دنچ  ای  کی  ندرک  مک  قیرط  زا  بوصم  هجدوب  رد  رابتعا  ینیب  شیپ  رابتعا و  فقس  ات  دناوت  یم  یرادرهش  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب  یم  هجدوب  رد  هدش  ینیب  شیپ  رابتعا  غلبم  ات  دادرارق  دقع  هب  فظوم  راکنامیپ  دیامن و 

15:00 تعاس : 1401/10/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهش لامک  یرادرهش  یرادرهش  راولب  رهش  لامک  جرک   ، 3199837491 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

انیس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نوراک  :: عبنم یراداعبنم تاعاس  رد   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم رد  دوخ  بعش  یتراظن  یتظافح و  یاهمتسیس  سیورس  یرادهگن و  ریمعت  هنیمز  رد  تیحالص  بحاص  لاعف و  راکنامیپ  یاهتکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یامن ناوخارف  یرازگرب  هب  مادقا  قرب  لصو  عطق و  یاهمتسیس  قیرح و  مالعا  متسیس  تقرس  مالعا  متسیس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  لماش  ناتسزوخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یسدنهم و هریاد  لوا -  هقبط  ناتسزوخ  هقطنم  انیس  کناب  بعش  تیریدم  فراع   ، نابایخ بالقنا و  نابایخ  نیب  ردص  یسوم  ماما  راولب  هیناما ،  ، زاوها  :: سردآ سردآ
ینابیتشپ

06133731619-33731622-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود تاموزلم   تاموزلم ریاس   ریاس وو   لکد   لکد یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ،، تخاس تخاس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

بعش بعش یتراظن   یتراظن وو   یتظافح   یتظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس سیورس   سیورس وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 106 ھحفص 14 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یارب  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   دانسا 1401/10/05هرامش عیزوت  نامز   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  تاسیساتدروم  ود  کینورتکلا  تظافح  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 2/000/000/000  لایر  دروارب 40/000/000/000  غلبم 

یلامش  ناسارخ  زاگ  تکرش  یرادا  نامتخاس  باب  ود  کینورتکلا  تظافح  یارجا  حلاصم و  هیهت 
لایر نیمضت 1/000/000/000  لایر  دروارب 20/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ادخهد شبن خ  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  یلامش  ناسارخ  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

32403341-058-9-32403333 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32403342 :: 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 سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1101117 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6008345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یرادهگن  بصن و  تامدخ  یراپس  نورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: nicico.com sarcheshmeh.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
dargah.nicicoportal.com

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس باب   باب ودود   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت تاسیساتدروم -  -  تاسیساتدروم ودود   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یرادا یرادا

2020

هتسب هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1101118 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6008432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم  روما  یریوصت  تراظن  ظیلغت  روما  یریوصت  تراظن  متسیس  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nicico.com www.sarcheshmeh.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
www.dargah.nicico.com

:: 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

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش زور  تدم 5  ات  رثکادح  لوا و  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود تبون  یهگآ  جرد  خیرات 

حبص هراتس   :: عبنم تفایردعبنم تلهم  نیرخآ  زا  هتفه  ود  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا

6008632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ هرامش 2  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 3/211/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ای ورسخ و  رصان  شبن  یا  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  یناشن  هب  رهشمرخ  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  یزکرم  رتفد  رد  اهدادرارق  یقوقح و  روما  هب  مالعتسا   :: سردآ سردآ
.دنیامن هعجارم  قاتا 209  یبونج   ، مود هقبط  کالپ 20  مجنپ   ، نابایخ یلوبمالسا ، دلاخ  نابایخ  یناشن  هب  نارهت  رد  یو  یگنهامه  رتفد 

06132121612-3212611-061 :: نفلت www.AOGC.irنفلت  : :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 2222

نامتخاس نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس بصن   بصن ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5-2500-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش خروم 1401/09/09  تعاس 10   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاسات 19عبنم خیرات 1401/09/20  زا   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008750 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یبناج  تازیهجت  کرحتم و  تباث  عون  زا  ( IP  ) هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 120/000/000/000  غلبم 

لایر  6/000/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یهاگدورف یقوقح  یناگرزاب و  روما  هرادا  ناگزمره  ناتسا   :: سردآ سردآ

02141934-32388059-076-88969737-85193768-27313131 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001578000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   دیدزاب 1401/9/20هرامش تعاس 19 -  - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008766 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح یاهنیبرود  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن   ، دادرارق دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم داژن  یرادا ې  نامتخاس  بنج  یجراخ  لانیمرت  یربور  دهشم  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  هناخ  ریبد  فلا  : تاکاپ لیوحت  لحم  سردآ   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یرادا  نامتخاس  بنج  یجراخ  لانیمرت  یوربور 

هناماس 27313131 زکرم   05133400001 سامت 7 -  33106000 :: نفلت نفلت
85193768 مان 88969737 - تبثرتفد 

setadiran.ir :: 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

هکبش هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   246246 دادعت   دادعت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

تسارح تسارح یاهنیبرود   یاهنیبرود شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن  ، ، دادرارق دادرارق دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094842000081 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008918 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماد هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 39  و  ( Bullet  ) تلوب هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب ) لمح و  یریگراب ،  ) لیوحت دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب لاناک  زا 16  ترابع   ) هک  NVR ریواصت طبض  هاگتسد  دادعت 24  ( Speed Dome  ) ماد دیپسا  کرحتم  یگنر  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 5  و  ( Dome)

نیبرود و یفقس  هیاپ  ددع  دادعت 4  نیبرود و  یراوید  هیاپ  ددع  دادعت 2  و  هاگتسد ) دادعت 4  هب  لاناک  هاگتسد و 64  دادعت 5  هب  لاناک   32 هاگتسد ، دادعت 15 
ینف  تاصخشم  قباطم  تیابارت ، شش  دراه  ددع  دادعت 67 

نارهت  بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
( تاسیسأت هینبا و  یزاس  مواقم  حرط  ییارجا  روما   ) هعسوت یسدنهم و  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هنامرحم روما  تسارح و  رتفد 

لایر   2,471,248,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001578000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009855 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح  یاه  نیبرود  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  دادرارق  دیرخ ، دادرارق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسارح یاه  نیبرود  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  دادرارق  دیرخ ، دادرارق  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   11,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم داژن  یمشاه  دیهش  هاگدورف   ، 9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

..و ..و ( ( BulletBullet  ) ) تلوب تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 162 16 دادعت   دادعت یزادناراب ) ) یزادناراب وو   لمح   لمح یریگراب ، ، یریگراب  ) ) لیوحت لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

یاه یاه نیبرود   نیبرود شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دادرارق   دادرارق دیرخ ، ، دیرخ دادرارق   دادرارق یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
تسارح تسارح

2727

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

طخ6008183 میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بعش6008501 یتراظن  یتظافح و  یاهمتسیس  سیورس  یرادهگن و  هحفص 8)ریمعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاموزلم6009391 ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  ، تخاس یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
کیفارت لرتنک  یاهنیبرود 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بعش6009596 یتراظن  یتظافح و  یاهمتسیس  سیورس  یرادهگن و  یاهمتسیسریمعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ راک  حرش  تاصخشم  قبط  وکپوک  سلطا  یاوه  روسرپمک  یکینورتکلا  یاهدرب  رازفا  مرن  بصن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094076000328 زاین :  هرامش 

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

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

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  سانشراک  اب  یلیمکت  تاعالطا  هنوگره  هب  زاین  ای  لاوس  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  021233816104: تباث هرامش   - 09386869605: هارمه هرامش  یباهش  مثیم  یاقآ 

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 
.ددرگ ظاحل  ینوناق  تاروسک  باستحا  اب  یداهنشیپ  غلبم 

7941745431 یتسپ :  دک  هقبط 11 ،  فدص  جرب  شیک  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44453045-076  ، 44453030-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453045-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکپوک وکپوک سلطا   سلطا یاوه   یاوه روسرپمک   روسرپمک یکینورتکلا   یکینورتکلا یاهدرب   یاهدرب رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم 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 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  رد  یمالعا  طیارش  تاصخشم و  ساسارب   Cisco Email Security سنسیال نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000151 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  لیاف  رد  هدش  دیق  طیارش  تاصخشم و  ساسارب  یتسیاب  یم  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88913635-021  ، 81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلقا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلقا هکبش  رتویپماک  ینابیتشپ  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090367000030 زاین :  هرامش 

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

هام 12 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7381943885 یتسپ :  دک  نامجرا ،  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دیلقا - سراف - دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44556161-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44557025-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف ردرد   یمالعا   یمالعا طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب   Cisco Email SecurityCisco Email Security سنسیال سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2929

دیلقا دیلقا هکبش   هکبش رتویپماک   رتویپماک ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتشوش یکشزپ  مولع  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 00 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) ینامزاس لاتروپ  رارقتسا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094685000002 زاین :  هرامش 

رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ماف این  کیتامروفنا  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  باق 1  لاتروپ  تیرپسا  دنمشوه  ینامزاس  لاتروپ  ناونع  بو  تحت   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/18 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزورپ تفرشیپ  هب  هجوت  اب   it دحاو مالعا  اب  هجوت  اب  طسق و  راهچ  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رتشوش ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  سزکرم  نامزاس  یتایلام  روما  نامزاس  بنج  تفارش  دیهش  راولب  رتشوش  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6451684534

36228590-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36228590-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یسراف هنابز  کت   ) هلاس کی  ینابیتشپ  هارمهب  نامرک  یتعنص  تاعطق  تالآ و  نیشام  هشوخ  تیاس  بو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000236 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/09/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هئارا  مدع  دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  اه  تمیق  هدش و  یقلت  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  هدش  لیمکت 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس لاتروپ   لاتروپ رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3131

یتعنص یتعنص تاعطق   تاعطق وو   تالآ   تالآ نیشام   نیشام هشوخ   هشوخ تیاس   تیاس بوبو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BMS COMMUNICATION CARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000274 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شوب ماه  ناد  رلیچ  ولبات  رد  بصن  یارب   BMS COMMUNICATION CARD :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  امامت  زاین  دروم  رازفا  مرن  مالقا و  هنوگره  یزادنا و  هار  بصن و 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733127-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BMS COMMUNICATION CARDBMS COMMUNICATION CARD ناونع : : ناونع 3333

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 ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون هام ، دادرارق 2  تدم   ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هزوح  تینما  ءاقترا  تنایص و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( عوطقم : دادرارق

1101000042000060 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دانسا قباطم  1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوادج رد  دانسا و  قباطم  عوطقم  تروصب  دیاب  تمیق  داهنشیپ  تسیمازلا و  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  همانساسا و  ، تارغت ، سیسات یهگآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هناماس  رد  جردنم  تمیق  داهنشیپ 

تسیمازلا کینورتکلا  اضما  اب  هدش  هتساوخ  هدش و  هئارا  دانسا  لاسرا  هدوب و  روآدهعت  یمازلا و  دانسا  دافم 

6715714135 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  یرادناتسا - لباقم  - یروشک دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233307-083  ، 34233322-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233325-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یزاسرهش   یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا تاطابترا   تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   تنایص   تنایص ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cdn تیفرظ شیازفا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000347 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
بآناد یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یرازفا  تخس  لفق  هارمه  هب   CD دنمشوه یاهروتنک  رود  هار  زا  تئارق  تیریدم و  لنپ  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

قرب بآ و  شجنس  اناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه یاهروتنک   یاهروتنک رود   رود هار   هار زازا   تئارق   تئارق وو   تیریدم   تیریدم لنپ   لنپ ناونع   ناونع رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3535
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  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 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000082 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک   KASPERSKY یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  Kaspersky ینامزاس سوریو  یتنآ  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس 

هتسب 150 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

یکسرپسک سوریو  یتنآ  مالعتسا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6008298 هتسب و  رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هبهب دکدک   ناریا   ناریا نیا   نیا دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هدش   هدش رهم   رهم مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا یرازگراب   یرازگراب دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هدش   هدش رهم   رهم روتکاف   روتکاف یرازگراب   یرازگراب تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم

3636
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لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  حطسرد   CGS هاگتسیا کینوسارتلآ 6  یاهروتنک  بصن  لخم  یزاس  هداما  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091432000203 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک رصتخم  حرش  یتسویپ و  چیکپ  دافم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  اب  قباطم  تسپ  رد 10  میسیب  تروص  هب  یوق  راشف  تازیهجت  یامد  شیاپ  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000463 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

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

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا لیبدرا ناتسا   ناتسا حطسرد   حطسرد   CGSCGS هاگتسیا   هاگتسیا   66 کینوسارتلآ   کینوسارتلآ یاهروتنک   یاهروتنک بصن   بصن لخم   لخم یزاس   یزاس هداما   هداما هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3737

تسپ تسپ   1010 ردرد   میسیب   میسیب تروص   تروص هبهب   یوق   یوق راشف   راشف تازیهجت   تازیهجت یامد   یامد شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 3838
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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 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 TFT LCD 6.4 INCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179001287 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   M80 لدم تباث  بآ  روتینام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   (/ یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مهم **** .دوش تسویپ  هدننک و  نیمات  اضما  رهم و  تالماعم  طیارش  / .دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   (/ یمازلا )

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6009887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154103 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
siemens روتکاتنک ریغتم  تباث و  تردق  یاهتکاتنک  نامرف و  روتکاتنک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/17 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TFT LCD 6 .4 INCH TFT LCD 6 .4 INCH 0615318371106153183711 ناونع : : ناونع 3939

s iemenss iemens روتکاتنک   روتکاتنک ریغتم   ریغتم وو   تباث   تباث تردق   تردق یاهتکاتنک   یاهتکاتنک وو   نامرف   نامرف روتکاتنک   روتکاتنک ناونع : : ناونع 4040
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد.دوش اضما  رهم  هعلاطم و  لماک  روطب  تسویپ  هب  دادرارقو  مالعتسا  طیارش  قیرح  ، ءافطا  نالعا و  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب  کرادم  هیلک  نمض 

1101093025000011 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شوش  یعامتجا  نیمأت  ع )  ) یلع ماما  هاگنامرد  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زادرپراک یلیعامسا  سدنهم  یاقآ  سامت 09163459789  هرامش 

6471773173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ع )  ) یلع ماما  نامرد  زکرم  ع - )  ) قداص رفعج  ماما  راولب  شوش -  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42831228-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42831228-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نمض نمض رد.دوش   رد.دوش اضما   اضما رهم   رهم وو   هعلاطم   هعلاطم لماک   لماک روطب   روطب تسویپ   تسویپ هبهب   دادرارقو   دادرارقو مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش قیرح   ، ، قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یراذگراب   یراذگراب کرادم   کرادم هیلک   هیلک

4141
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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 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE ALARM SANCO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005609 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   ALG-EN لدم قیرح  مالعا  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 97 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIRE ALARM SANCOFIRE ALARM SANCO ناونع : : ناونع 4242
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  الاک  ینف  تاصخشم  گولاتاک و  یراذگ  راب  تسویپ  مالعتسا  حرش  قبط  ( نویساربیلاک زاگ  )CH4 عجرم زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000339 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان   SPXCDASMRX لدم تباث  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان   SPXCDASMFX لدم تباث  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان   SPXCDASMHX لدم تباث  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

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

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

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا الاک   الاک ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   گولاتاک   گولاتاک یراذگ   یراذگ راب   راب تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط (( نویساربیلاک نویساربیلاک زاگ   زاگ )) CH4CH4  عجرم عجرم زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 4343
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقربریش بای و  هلعش  قیقد  رازبا  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000670 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   HUNTER یتراجت مان   atm 10/3 راشف  in 1 زیاس یمگارفاید  لصو  عطق و  مزیناکم  نلیتا  یلپ  سنج   SRV لدم یقرب  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

یرون کولب  دواد  قداص  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   FS20X لدم قیرح  مالعا   UV-IR بای هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رذ  اهالاک  ینف  تاصخشم  ندومن  تسویپ.تسا  تیولوا  رد  یناریا  یالاکدشابیم  تسویپ  ملق  2 مالعتسا لصاو  هدوب  هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  تسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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

یقربریش یقربریش وو   بای   بای هلعش   هلعش قیقد   قیقد رازبا   رازبا تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 4444
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ناجیهال رختسا  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تاقبط ردمه  زا  یرتم  هلصاف 20  هب  سکاب  ریاف  هاگتسد  یرتیل و 5  عبنم 5000  اب  قیرح  ءافطا  یشک  هلول  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092064000016 زاین :  هرامش 

ناجیهال رختسا  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالغ سامت 090365066603  هرامش  اب  یگنهامه  تهج  دیآ .  لمعب  دیدزاب  لحم  زا  یروضح  تروصب  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت 

4414675311 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  یصصخت  هاگنامرد   - تفن تکرش  بنج  - رختسا یوربور  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42347637-013  ، 42338100-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338100-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-130-CH-08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6009551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ یبیکرت  لکیس  هاگورین  زاین  دروم   B پیت سنالوبمآ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تاقبط تاقبط ردمه   ردمه زازا   یرتم   یرتم   2020 هلصاف   هلصاف هبهب   سکاب   سکاب ریاف   ریاف هاگتسد   هاگتسد   55 وو   یرتیل   یرتیل   50005000 عبنم   عبنم اباب   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یشک   یشک هلول   هلول متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4545

راهباچ راهباچ یبیکرت   یبیکرت لکیس   لکیس هاگورین   هاگورین زاین   زاین دروم   دروم   BB پیت   پیت سنالوبمآ   سنالوبمآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646
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ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  هدش  هئارا  طباوض  تاصخشم و  قبط  ناگرگ  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091040000018 زاین :  هرامش 

ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مالعتسا هرقف  1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  تسویپ  رد  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگ  تمیق  دعب  هعلاطم  قیقد  تسویپ  - 2

4916935697 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32450415-017  ، 32423888-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32450415-017 :: 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   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ ردرد   هدش   هدش هئارا   هئارا طباوض   طباوض وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناگرگ   ناگرگ یناجرج   یناجرج میکح   میکح ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4747
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

usp لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000141 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-515SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتم 09128038194 ییالط 3  رس  تنارف   usb لباک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیورشب افش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   - دشابیم الاک  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  هیلخت و  ، لمح یاه  هنیزه  هیلک  تسویپ  لیاف  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم 

1101092085000040 زاین :  هرامش 
هیورشب افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   - دشابیم الاک  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  هیلخت و  ، لمح یاه  هنیزه  هیلک  تسویپ  لیاف  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9781686661 یتسپ :  دک  داهجراولب ،  - هیورشب ناتسرهش  - یبونج ناسارخ  هیورشب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782011-056  ، 31204700-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32782014-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

uspusp  لباک لباک ناونع : : ناونع 4848

دکدک ناریا   ناریا  - - دشابیم دشابیم الاک   الاک هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   بصن   بصن وو   هیلخت   هیلخت ،، لمح لمح یاه   یاه هنیزه   هنیزه هیلک   هیلک تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم

4949
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ناریا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفام ماظن  ناتسرامیب  دیدج  سناژروا  تخاسریز  تاعالطا و  یروا  نف  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 500/000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رازفا  تخس  ملق  تفه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101093079001193 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب دیدج   دیدج سناژروا   سناژروا تخاسریز   تخاسریز وو   تاعالطا   تاعالطا یروا   یروا نفنف   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس ملق   ملق تفه   تفه ناونع : : ناونع 5151
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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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XIRM8668iMOTOROLA لدم ییوردوخ  MOTOROLA XIRP8668i و  لدم لاتجید  یتسد  میس  یب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001190000077 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان  لدم 8260   XIR M ییوردوخ میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  الوروتوم  یتراجت  مان   xirp8660 لدم یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

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

XIRM8668iMOTOROLA لدم ییوردوخ  MOTOROLA XIRP8668i و  لدم لاتجید  یتسد  میس  یب   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

XIRM8668iMOTOROLAXIRM8668iMOTOROLA  لدم لدم ییوردوخ   ییوردوخ وو     MOTOROLA XIRP8668iMOTOROLA XIRP8668i لدم لدم لاتجید   لاتجید یتسد   یتسد میس   میس یبیب   ناونع : : ناونع 5252
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Loop AM3440A زیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000597 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 3440  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرون 07132142676 ربیف  حرط  یرجم  نیگرگ 07132142796/ یلع  دمحم  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک 

32088

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Loop AM3440ALoop AM3440A  زیهجت زیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6 لحم  رد  لیوحت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000214 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 28 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   - دشاب هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط  سانجا   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یرون  ربیف  لدبم  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004329 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قانچ هرق  یجورا  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   TFC-110S15 لدم یرون  ربیف  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 5454

یرون یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 5555
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رهشهامردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهامردنب یرادرهش  یا  هنایار  هکبش  یاه  سیورس  یرادهگن  ینابیتشپ و  هرواشم ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005682000086 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رهشهامردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6351847613 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  یرادرهش  نابایخ  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52339117-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52350023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشهامردنب رهشهامردنب یرادرهش   یرادرهش یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش یاه   یاه سیورس   سیورس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هرواشم ، ، هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5656
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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 09 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  لصفم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179001284 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لصفم نیهاش  روک  زیاس 18   FOC SS حرط یکیتسالپ  سنج  یتارباخم  یرون  ربیف  لصفم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تمیق و  هیارا  هب  زاجم  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف  یموب  یاهتکرش  ناگدننک و  دیلوت  ناگدنشورف و  زا  تیامح  یاتسار  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  یسررب  دروم  یموب  ریغ  تاداهنشیپ  ریاس  / دنشاب یم  ینف 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 5757
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pnp IPS-308-OP-18-S4 عون چیئوس  یتیم  یسکارپ  صوصخم  تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمشاه یلخاد 135 88841182 هدننک نیمات  اب  لاسرا  - دوش رظن  مالعا  تساوخرد  قبط  - ئوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

1101001469001126 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

pnp IPS-308-OP-18-S4 عون چیئوس  یتیم  یسکارپ  صوصخم  تکوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه یلخاد 135 88841182 هدننک نیمات  اب  لاسرا  - دوش رظن  مالعا  تساوخرد  قبط  - ئوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000146 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CISCO9300 SERIES SWITCHES C9300X-24Y 24X25G/10G/1G SFP28 QTY3 C9300-48S/48X1G وکسیس چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
SFP/QTY3 /C9300-48T/48XCOPPER DATA/QTY3

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس یتیم   یتیم یسکارپ   یسکارپ صوصخم   صوصخم تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 5858

وکسیس وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 5959
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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 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  نیدامن  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  یتارباخم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح 
1101094095000460 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وات نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   TAGRA هدنزاس عجرم   Tagra KAD-VHF لدم  VHF دناب سالگربیاف  یهاگتسیا  نتنآ  الاک :  مان 

ریبدت
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  نیدامن  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  یتارباخم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( سالگربیاف سالگربیاف یهاگتسیا   یهاگتسیا نتنآ   نتنآ یتارباخم (  (  یتارباخم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6060
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکف 26205036 تسیمازلا /  تسویپ  روتکاف  شیپ  لاسرا  هدش /  تسویپ  تاصخشم  قبط  هنومن /  قبط  هکبش ...  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000609 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هکبش  طابترا  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج  هباج  لاسرا و  هنیزه  دشاب /  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 تسیمازلا / 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6161
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه تسا / هباشم  دک  ناریا  ههام / کی  هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  قبط   CWDM کنیل  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق  07731372139

1101093035000714 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  جوم  لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدنزاس  عجرم   CWDM یتراجت مان   DM-CWDM لدم ربیف  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
جوم لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 07731372139 تسا / هباشم  دک  ناریا  ههام / کی  هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  قبط   CWDM کنیل  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DM-CWDMDM-CWDM  لدم لدم ربیف   ربیف یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6262
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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 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  اقیقد  یرتویپماک  مالقا  ددع  تفه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000922 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیبم رازفا  کامیل  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   WACOM یتراجت مان  طسوتم   4 سوتنیا لدم  لاتیجید  یرون  ملق  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هجوت  تسویپ  هب  امتح  افطل 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  هئارا 
یراک زور  جنپ  لهج و  زا  شیب  تخادرپ 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یضاقتم دات  هب  طونم  سانجا  دات 

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

61623375-021  ، 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا ددع   ددع تفه   تفه ناونع : : ناونع 6363
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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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  4 تروپ -  راهچ   ( Planet/FXO نفلت (  لاقتنا  یاهتراک  لدبم  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 4 تروپ -  راهچ   ( Planet/FXS نفلت (  لاقتنا  یاهتراک  لدبم  - 2

1101001313000240 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-FXO لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   FXO هعطق تراک  الاک :  مان 
کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

dezful.ir :: عبنم اضقنا 1401/09/15عبنم خیرات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد یرادرهش  یرونربیف  یرافح و  تایلمع  یارجا  ءاهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهچ راهچ  (  ( Planet/FXSPlanet/FXS نفلت (  (  نفلت لاقتنا   لاقتنا یاهتراک   یاهتراک لدبم   لدبم - - 22 هاگتسد   هاگتسد 44 تروپ -  -  تروپ راهچ   راهچ  (  ( Planet/FXOPlanet/FXO نفلت (  (  نفلت لاقتنا   لاقتنا یاهتراک   یاهتراک لدبم   لدبم - - 11 ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد 44 تروپ -  -  تروپ

6464

یرونربیف یرونربیف وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6565
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/176/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/9/12   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ یکدور 8-6-4  یبلص  دیهش  زکرم  یرونوفاک 54  هنوبآ  هعسوت  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/177/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/9/12  زا   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دبنگ یلگنت  زا  دابا  نابرق  کرهش  هعسوت  حرط  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونوفاک  5454 یرونوفاک هنوبآ   هنوبآ هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6666

هعسوت هعسوت حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت رد  یرون  ربیف  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000345 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب  - . تسویپ تسیل  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ یلام :  رومام   22166413

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000124 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب زا 2020  دعب  دیلوت  خیرات  اب  یتناراگ  لاسکی  یاراد  ریغ refurbished و  ون و  یلصا ،  دیاب  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6868

hp DL380 G10hp DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 6969
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ناجریس یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FG400E لاوریاف هاگتسد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094069000020 زاین :  هرامش 

ناجریس یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-300E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوجنگ فرشا  یاقا  یگنهامه 09368011564  تهج 

7813853444 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هقطنم  یهدنامرف  بنج  یتخت  ناجریس خ  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42281613-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42262577-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت ار  تسویپ  مرف  افطل   . یتسویپ تاصخشم  اب  هنایار  یاه  متسیس  یاقترا  یارب  تازیهجت  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک

1201003633000010 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دینک لیمکت  ار  تسویپ  مرف  افطل   . یتسویپ تاصخشم  اب  هنایار  یاه  متسیس  یاقترا  یارب  تازیهجت  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک لیمکت  ار  تسویپ  مرف  افطل   . یتسویپ تاصخشم  اب  هنایار  یاه  متسیس  یاقترا  یارب  تازیهجت  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716943186 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  نمسای - هچوک  یقودص - یرتم   45- مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32922820-025  ، 32912467-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32904730-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FG400EFG400E  لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 7070

هنایار هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس یاقترا   یاقترا یارب   یارب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171
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ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ههام تدم 12  هب  ناجنز  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  رد  PTMPT تنارتنیا و تنرتنیا و  تامدخ  هئارا  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005071000558 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 12 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تدم 12  هب  ناجنز  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  رد  PTMPT تنارتنیا و تنرتنیا و  تامدخ  هئارا  یاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157469-024  ، 33451461-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش یراذگ  تمیق  تاحیضوت  قباطم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WS-C2960X-24TS-L وین چیئوس 

سامت 02142794210
1101090233000021 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ههام ههام   1212 تدم   تدم هبهب   ناجنز   ناجنز ناتسا   ناتسا قرب   قرب عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش ردرد   PTMPTPTMPT وو   تنارتنیا   تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7272

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7373

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 89/ص/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  زاف 2  یاه   BTS هدنامیقاب یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6008298 هتسب و  رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6009362 یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هزوح  تینما  ءاقترا  هحفص 19)تنایص و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ناتسا ناتسا حطس   حطس   22 زاف   زاف یاه   یاه   BTSBTS هدنامیقاب   هدنامیقاب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش مادقا  تاحیضوت  قبط  تسا  هباشم  یباختنادک  ناریا   250 دادعت دادعت  یناریا  چنیا  نویزولت 32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005048000041 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   in 32 زیاس  L32-5000 لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 250 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش مادقا  تاحیضوت  قبط  تسا  هباشم  یباختنادک  ناریا   250 دادعت دادعت  یناریا  چنیا  نویزولت 32  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173798943 یتسپ :  دک  نارطقو ،  راز  هلال  عطاقت  نیبام  ناحیروبا  هارراهچ  هب  هدیسرن  یدازآ  یدنبرمک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34763526-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34789693-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دوش دوش مادقا   مادقا تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط تسا   تسا هباشم   هباشم یباختنادک   یباختنادک ناریا   ناریا   250250 دادعت دادعت دادعت   دادعت یناریا   یناریا چنیا   چنیا 3232 نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 7575

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

یرایتخب لاحمراهچ 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فده هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  یا و  هداج  ناربراک  هب  ینمیا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000190 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوشیپ 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 19 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش ریسم  تیاده  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093322000070 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  اوشیپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 75 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

اوشیپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3381763753 یتسپ :  دک  اوشیپ ،  یرادرهش  نیطسلف -  نابایخ  اوشیپ -  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36722490-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36732490-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فده فده هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو یزاس   یزاس راکشآ   راکشآ وو   یایا   هداج   هداج ناربراک   ناربراک هبهب   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7676

یرهش یرهش ریسم   ریسم تیاده   تیاده ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  اههار (  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000064 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخمانرو یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنفادپ نارهب و  تیریدم  یرهش  یروآ  بات  ءاقترا ، حرط  تارابتعا  لحم  زا  یریوصت  شیاپ  اب  طبترم  تاموزلم  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  لماع  ریغ 

1101093174000009 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تساوخمانرو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زین اهب  مالعتسا  رد  هدش  دیق  تادنتسم  کرادم و  هیلک  ددرگ و  لاسرا  هناماس  رد  اددجم  هدننک  نیمات  ءاضما  رهم و  اب  دیاب  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب 

8456135143 یتسپ :  دک  یدارمهاش ،  دیهش  راولب  تساوخمانرو  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251031-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اههار (  (  اههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7878

دنفادپ دنفادپ وو   نارهب   نارهب تیریدم   تیریدم یرهش   یرهش یروآ   یروآ بات   بات ءاقترا ، ، ءاقترا حرط   حرط تارابتعا   تارابتعا لحم   لحم زازا   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ اباب   طبترم   طبترم تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دیامن دیامن مادقا   مادقا لماع   لماع ریغ   ریغ

7979
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دنوامد 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش رابنا  رد  لیوحت  .تسویپ  قبط  تاصخشم  ولبات  عاونا  ددع   225

1101095935000048 زاین :  هرامش 
دنوامد یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یقوجلس دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  یقوجلس  دوعسم   32x75 cm هزیناولاگ قرو  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 
ددع 225 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  روتکافشیپ  طبترم و  همانساسا  ای  زاوج  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یرادرهش رابنا  رد  لیوحت  .دشاب  یم  یرادا  زور  یلا 45  لیوحت 15  زا  دعب  تخادرپ 

3971117761 یتسپ :  دک  همطاف ،  ترضح  ناتسرامیب  بنج  یرادرهش   راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76326161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76325959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هزیناولاگ هزیناولاگ قرو   قرو یرهش   یرهش رباعم   رباعم یناسر   یناسر عالطا   عالطا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 106 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u6b3nujqyenqv?user=37505&ntc=6009341
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6009341?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 09 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  امنبآ  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004935 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

آوکآ هدنزاس  عجرم  یچگنشف  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  آوکآ  یتراجت  مان   in 2 زیاس  m^3\h 20 تیفرظ  A/2/60 لدم زاف  هس  بآ  شکفک  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رون بآ و  یرزیل  عیانص  نارگشزادرپ  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   YICHENG یتراجت مان   YCSM120 لدم یرهش  امن  بآ  دربراک  بآ  هدرپ  لزان  الاک :  مان 

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

سنارت شرآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سنارت  شرآ  یتراجت  مان   A300 لدم  DC روتوم عون  راد  لرتنک  تومیر  نک  زاب  رد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هشارت وترپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هشارت  وترپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  رشاولاو  لدم   W 24 ناوت  power LED یلوط غارچ  الاک :  مان 

هلعش 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تسویپ  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسیابیم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یمن  تروص  شرافس  هدنشورف  طسوت  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  قبط  هصقانم  رد  روضح  طیارش  یاه  لمعلاروتسد 

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

83768259-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط امنبآ   امنبآ یقرب   یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8181
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هرکرک  یقرب -  لنسرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001004000108 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  یقرب -  لنسرف  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  4 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هرکرک  یقرب -  لنسرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرکرک   هرکرک یقرب -  -  یقرب لنسرف   لنسرف ناونع : : ناونع 8282
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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 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  جرد  نفلت  هرامشاب  ییامنهار  هب  زاین  تروصرد   . تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  هاگتسد  کیلوردیهورتکلا 4  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت  تسویپ  تسیل 

1101001621000224 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مشق نازاس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   FADINI یتراجت مان   BAYT980 لدم  m 6 زیاس یکیلوردیهورتکلا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهدنرب قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

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

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   44 کیلوردیهورتکلا   کیلوردیهورتکلا دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 8383

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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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004117000128 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دیدزاب 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: 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

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیماظن تفن  رابنا  یقرب  دنب  هار  هاگتسد  کی  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000146 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب قباطم  اهنآ  ینف  داهنشیپ  هک  یخرن  یاه  تکاپ  افرص  تسا و  یمازلا  راکنامیپ  یوس  زا  ینف  داهنشیپ  هئارا  یداهنشیپ و  خرن  زیلانآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یئاشگزاب  دشابامرفراک ، یوس  زا  هدش  هتساوخ  ینف  تاصخشم 

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

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 8484

تفن تفن رابنا   رابنا یقرب   یقرب دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هاگتسد کی  دادعت  تاقلعتم  اب  دنلب  وزاب   s6 زارف لدم  نارامیسدنرب  گنیکراپ  برد  یکیلوردیه  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

1101092586000312 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یحوبص اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   LEADER 4 لدم کیناکمورتکلا  گنیکراپ  برد  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . هاگتسد کی  دادعت  تاقلعتم  اب  دنلب  وزاب   s6 زارف لدم  نارامیسدنرب  گنیکراپ  برد  یکیلوردیه  کج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

.تسا هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  مالعتسا و  لیاف 
هدوتس یاقآ  هارمه 09173183155  هرامش 

هارمه 09172034378 هرامش 

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

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

38209000-071 :: 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

گنیکراپ گنیکراپ برد   برد یکیلوردیه   یکیلوردیه کجکج   ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایمیش تاعلاطم  یزکرم  یاه  ¬ هاگشیامزآ رد  زاگ  شخب  یزاگ  فارگوتامورک  یاههاگتسد  یزادنا  هار  سیورس و  یبای ، بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004295 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

62640-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایمیش ییایمیش تاعلاطم   تاعلاطم یزکرم   یزکرم یاه   یاه ¬¬ هاگشیامزآ هاگشیامزآ ردرد   زاگ   زاگ شخب   شخب یزاگ   یزاگ فارگوتامورک   فارگوتامورک یاههاگتسد   یاههاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   سیورس   سیورس یبای ، ، یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع 8787

تازیهجت تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تازیهجت هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030259000016 زاین :  هرامش 

دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

بستحم هدننک  هضرع  عجرم   AXIZ هدنزاس عجرم   PTZ 214 لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 25 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XZMG12 لدم  AS-Interface تازیهجت لباک  روتبادآ  تکوس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
عجرم ون  یآ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  یهافر  بو  تحت  لوژام  ناونع  یرازفا  تخس  لفق  اب  یربا  سنسیال و   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ون هدنیآ  روانف  نیتلآ  هدننک  هضرع 
هتسب 28 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   Alphatech یتراجت مان   AH 418 لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن تمیق  نعت  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب  هدننک  نیمات  اذل  دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  یاهدک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ  قیفوت  سدنهم   09158600043 اب :  سامت  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد 

cpu:i9 12900+cooling تساوخرد دروم 2  تساوخرد mb:asus z690 gaming plus و  دروم 1  انمض 

 ، دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یرافغ - هللا  تیآ  نابایخ  دنجریب - یبونج - ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577 یتسپ :  دک 

32395256-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32395267-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط   ) یسوموباو سابعردنب  یاههاگدورف  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000049 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000 و07632386015  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

هدش رکذ  یاههاگدورف  ینابیتشپ  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: 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

یاههاگدورف یاههاگدورف هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس هتسبرادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091989000084 زاین :  هرامش 

رهشوب هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

نیبرود 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع ندوب  طورشم  ای  شودخم  تروص  ردودشابیم  یمازلا  تسویپ  لیاف  لیمکتددرگیم  روادای.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هدادرثا  بیترت  هدش  هئارا  داهنشیپ  هب  لیاف  لیمکت 

7514779637 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  سدق -  نادیم  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334064-077  ، 33330272-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330271-077 :: 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

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 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008665 :: 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
1101030096000095 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخس داریا  عفر  تباب  غلبم.دشاب  یم  تخادرپ  لباق  ناتسرامیب  تسایر  روتسد  ابو  ناتسرامیب  تسارح  مرتحم  لوئسم  دیئاتزا  سپ  لک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  لیذ  تامدخ  حرش  اب  قباطم  هنایهام  هناریگشیپ  لماک  سیورس  کی  زین  دادرارق و  یط  رد  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و 

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

داتس داتس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 9090

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 9191

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

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

زا 106 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r3nfuba9r8ujd?user=37505&ntc=6008657
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6008657?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lee8u73b32s4z?user=37505&ntc=6008665
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6008665?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رفاسم راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هیارا  مالقا  یلک  غلبم  هک  هدیدرگ  باختنا  دک  ناریا  کی  طقف   ، دک ناریا  ندوبن  یتساوخرد و  مالقا  ندوب  دایز  تلع  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090780000001 زاین :  هرامش 

رفاسم راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا کینورتکلا  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIK VISION یتراجت مان   DS-2 CE 5582 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 151 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندوب دایز  تلع  هب  ) ددرگ رکذ  یتساوخرد  یالاک  لباقم  مالقا  یلک  تمیق  افطل.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  زیر  هب  تمیق  ددرگ و  هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ هیارا  مالقا  یلک  غلبم  تسیابیم  هک  هدیدرگ  باختنا  دک  ناریا  کی  طقف   ، دک ناریا  ندوبن  یتساوخرد و  مالقا 

4187785376 یتسپ :  دک  رفاسم ،  راب و  لقن  لمح و  تیریدم و  نامزاس  - نیسح ماما  نادیم  - نارمچ دیهش  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340696-013  ، 33854134-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33854135-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ساکیم  روسرپمک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001260 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تاداهنشیپ  هب  هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  مدع  تروصرد  تسا و  یمازلا  تسویپ  لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33557243-077  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هیارا   هیارا مالقا   مالقا یلک   یلک غلبم   غلبم هکهک   هدیدرگ   هدیدرگ باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا کیکی   طقف   طقف  ، ، دکدک ناریا   ناریا ندوبن   ندوبن وو   یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ندوب   ندوب دایز   دایز تلع   تلع هبهب   ناونع : : ناونع 9292

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم ساکیم   ساکیم روسرپمک   روسرپمک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  طبترم  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاهنیبرود  یزاسون  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001106000124 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبعش 102 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهلیاف  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلعوب ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060004000077 زاین :  هرامش 

هغارم ءانیس  یلعوب  یباوختخت  138 ینامرد یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
- یتسویپ لیاف  قبط  - 

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

1401/09/19 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دنشابیم لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه  اب  اه  الاک  تسویپ - رد  تاحیضوت  دوش - هداد  لک  یارب  تمیق  دنشاب - ناتسا  یموب  امتح  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5513155391 یتسپ :  دک  قباس ، )  یارسشناد  ینیمخ (  یفطصم  دیهش  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31761281-041  ، 37221390-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37256919-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یزاسون   یزاسون وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 9494

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

بات6009265 ءاقترا ، حرط  تارابتعا  لحم  زا  یریوصت  شیاپ  اب  طبترم  تاموزلم  تازیهجت و  دیرخ 
دیامن مادقا  لماع  ریغ  دنفادپ  نارهب و  تیریدم  یرهش  یروآ 

هحفص 52) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلوب6008918 هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب ) لمح و  یریگراب ،  ) لیوحت دیرخ و 
..و ( Bullet)

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

6008359FIRE ALARM SANCO(28 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6008429 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ءارجا  تازیهجت  هحفص 8)نیمأت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بعش6008501 یتراظن  یتظافح و  یاهمتسیس  سیورس  یرادهگن و  هحفص 8)ریمعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دوخ6008559 قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 8)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یقربریش6008802 بای و  هلعش  قیقد  رازبا  هحفص 28)تاودا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بعش6009596 یتراظن  یتظافح و  یاهمتسیس  سیورس  یرادهگن و  یاهمتسیسریمعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هئارا6009745 طباوض  تاصخشم و  قبط  ناگرگ  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
تسویپ رد  هدش 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  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 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دشابیم  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  لرتنک  سسکا  تازهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هناماس 

1101004199000057 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیون تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  ملع و  یتراجت  مان   ATM Reader لدم  ATM هاگتسد کقاتا  برد  لرتنک  هژیو  ناوخ  تراک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامن لصاح  سامت  هرامش 09177735029  هب  یروصنم  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   مالعتسا   مالعتسا یاهمرف   یاهمرف یرازگراب   یرازگراب وو   ندومن   ندومن لیمکت   لیمکت دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازهجت   تازهجت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا

9696
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین قباطم  یزعم  لیوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000147 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   MICROPLEX10-COSMOS لدم یزغم  ورکیم  لیوک  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   SOFIA رتنک سسکا  لاتسید  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هاگدورف  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  مالعتسا ) مرف  قبط  ) لرتنک سسکا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000040 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  مالعتسا ) مرف  قبط  ) لرتنک سسکا  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین قباطم   قباطم یزعم   یزعم لیوک   لیوک ناونع : : ناونع 9797

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا مالعتسا ) ) مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط )) لرتنک لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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 " ) " ) 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 " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ندومن و6008313 لیمکت  دشابیم  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  لرتنک  سسکا  تازهجت 
دشابیم یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب 

هحفص 67) سسکا  ( سسکا

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

زاین6009097 قباطم  یزعم  هحفص 67)لیوک  سسکا  ( سسکا

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

.دشاب6009709 یم  هباشم  دک  ناریا  مالعتسا ) مرف  قبط  ) لرتنک سسکا  تازیهجت  هحفص 67)دیرخ  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طخ6008183 میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/09/13هرامش تعاس 14  زا   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008765 :: هرازه هرازه 11دکدک   تعاس  - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

باتفآ  یراجت  عمتجم  هِوژرپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 32/856/682/230  غلبم 

هیاپ 5 لقادح  اب  هینبا  هتشر  لایر ر  نیمضت 1/650/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 2  داهج  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  اهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ

3-33136091-086 :: نفلت :: www.stadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   قیاع   قیاع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  یوتپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  قبط  یتساوخرد  یالاک  قیقد  حرش  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  )

1101092625000643 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MSA هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MSA یتراجت مان  لدم 10227   160x180 cm زیاس یناشن  شتآ  زوسن  وتپ  الاک :  مان 
یناهبهب یناریا  دیما 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرح ءافطا  یوتپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  قبط  یتساوخرد  یالاک  قیقد  حرش  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  )

.تسا یمازلا  هدنشورف  طسوت  ربتعم  بسک  زاوج  هئارا 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665160-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( .دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قبط   قبط یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک قیقد   قیقد حرش   حرش وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یوتپ   یوتپ ناونع : : ناونع 100100

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   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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Co2 یتسد قیرح  ءافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001837 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیوزق میسن  یتعنص  یدیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 4 یزلف ردنلیس  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 6 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نیوزق میسن  یتعنص  یدیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 6 یزلف ردنلیس  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 5 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لانیمرت6008200 قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لماک6008268 روطب  تسویپ  هب  دادرارقو  مالعتسا  طیارش  قیرح  ، ءافطا  نالعا و  متسیس  بصن  هیهت و 
.دوش یراذگراب  کرادم  هیلک  نمض  رد.دوش  اضما  رهم  هعلاطم و 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6008359FIRE ALARM SANCO(28 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6008429 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ءارجا  تازیهجت  هحفص 8)نیمأت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزور6008434 هنابش  یساسا  تاریمعت  یئزج و  یاهیزاسزاب  یربهار ، یرادهگن ، سیورس و  ریمعت ،
قیرح افطا  یاه  متسیس  تارباخم ، قرب ، یکیناکم ، تاسیسأت 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بعش6008501 یتراظن  یتظافح و  یاهمتسیس  سیورس  یرادهگن و  هحفص 8)ریمعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دوخ6008559 قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 8)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

Co2Co2 یتسد   یتسد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 10 110 1
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(( 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

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

قیرح6008765 دض  قیاع  یارجا  هحفص 8)هیهت و  قیرح  ( قیرح

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

یقربریش6008802 بای و  هلعش  قیقد  رازبا  هحفص 28)تاودا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قبط6008825 یتساوخرد  یالاک  قیقد  حرش  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   ) قیرح ءافطا  یوتپ 
( .دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

هب6009209 سکاب  ریاف  هاگتسد  یرتیل و 5  عبنم 5000  اب  قیرح  ءافطا  یشک  هلول  متسیس  یارجا 
 . تاقبط ردمه  زا  یرتم  هلصاف 20 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

راهباچ6009551 یبیکرت  لکیس  هاگورین  زاین  دروم   B پیت سنالوبمآ  تازیهجت  هحفص 28)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بعش6009596 یتراظن  یتظافح و  یاهمتسیس  سیورس  یرادهگن و  یاهمتسیسریمعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6009694Co2 یتسد قیرح  ءافطا  هحفص 8)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

هئارا6009745 طباوض  تاصخشم و  قبط  ناگرگ  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
تسویپ رد  هدش 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

تظافح6008184 یارجا  حلاصم و  هیهت  تاسیساتدروم -  ود  کینورتکلا  تظافح  یارجا  حلاصم و  هیهت 
یرادا نامتخاس  باب  ود  کینورتکلا 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6008632 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هحفص 14)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HEAT DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005611 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

6008359FIRE ALARM SANCO(28 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6008372HEAT DETECTOR(74 هحفص روتکتد  ( روتکتد

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

یقربریش6008802 بای و  هلعش  قیقد  رازبا  هحفص 28)تاودا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

HEAT DETECTORHEAT DETECTOR ناونع : : ناونع 102102
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دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب 03531672220- هرهب  رب  تراظن  رتفد  هیدات  الاک و  هنومن  هیارااب  ورین  ترازو  داتدرادناتسااب  یفارگ  ومرت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( نیزرف روپ  سدنهم  09130022300

1101005066000624 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9885 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD

ددع 4 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرب 03531672220- هرهب  رب  تراظن  رتفد  هیدات  الاک و  هنومن  هیارااب  ورین  ترازو  داتدرادناتسااب  یفارگ  ومرت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( نیزرف روپ  سدنهم  09130022300

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6008298 هتسب و  رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6008345 رادم  یاهنیبرود  یرادهگن  بصن و  تامدخ  یراپس  هحفص 14)نورب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سناکرف6008410 ییویدار  کنیل  هحفص 33)نتنآ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یاههاگدورف6008450 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 61)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش6008501 یتراظن  یتظافح و  یاهمتسیس  سیورس  یرادهگن و  هحفص 8)ریمعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

داتس6008657 هتسبرادم  نیبرود  هحفص 61)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6008750 تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  هحفص 14)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسارح6008766 یاهنیبرود  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن   ، دادرارق هحفص 14)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یفارگ یفارگ ومرت   ومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 106 ھحفص 75 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wc793h797b8hf?user=37505&ntc=6009001
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6009001?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

هدیدرگ6008814 باختنا  دک  ناریا  کی  طقف   ، دک ناریا  ندوبن  یتساوخرد و  مالقا  ندوب  دایز  تلع  هب 
ددرگ هیارا  مالقا  یلک  غلبم  هک 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلوب6008918 هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب ) لمح و  یریگراب ،  ) لیوحت دیرخ و 
..و ( Bullet)

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یفارگ6009001 ومرت  هحفص 14)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

طبترم6009129 تازیهجت  هتسب و  رادم  یاهنیبرود  یزاسون  ینابیتشپ و  هحفص 61)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بات6009265 ءاقترا ، حرط  تارابتعا  لحم  زا  یریوصت  شیاپ  اب  طبترم  تاموزلم  تازیهجت و  دیرخ 
دیامن مادقا  لماع  ریغ  دنفادپ  نارهب و  تیریدم  یرهش  یروآ 

هحفص 52) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاموزلم6009391 ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  ، تخاس یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
کیفارت لرتنک  یاهنیبرود 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب6009413 رادم  نیبرود  بصن  هحفص 61)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش6009596 یتراظن  یتظافح و  یاهمتسیس  سیورس  یرادهگن و  یاهمتسیسریمعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6009855 ، بصن دادرارق  دیرخ ، دادرارق  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
تسارح یاه  نیبرود  شزومآ  یزادنا و  هار 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اراتسآ یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفرگ سامت  نایئافش  هرامش 09112816403  اب  رتشیب  تاعالطا  تروص  رد  دوش  هداد  تمیق  هدش  هتساوخ  یاه  لدم  قبط  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش

1101094824000012 زاین :  هرامش 
اراتسا یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگن هر  دنمشوه  یاه  متسیس  نارگ  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   HPE MSA 2052 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ProLiant DL360p Gen8 E5-2620 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

اکست هناماس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 Gen9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
اپورا سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   KODAK یتراجت مان   i2620 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

اراتسآ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4391985113 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44835199-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44835199-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

A4A4  دیفس دیفس وو   هایس   هایس وو   یگنر   یگنر دانسا   دانسا رنکسا   رنکسا هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یرادرهش   :: 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هس  یلا  ود  ینامز  هلصاف  رد  تخادرپ  هزور  هس  ای  ود  لیوحت   Qnap 2483 RP-E2136 128G زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1201005220000396 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  ههام  هس  یلا  ود  ینامز  هلصاف  رد  تخادرپ  هزور  هس  ای  ود  لیوحت   Qnap 2483 RP-E2136 128G زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  هس  یلا  ود  ینامز  هلصاف  رد  تخادرپ  هزور  هس  ای  ود  لیوحت   Qnap 2483 RP-E2136 128G زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Surveillance زاس هریخذ  هاگتسد  _7200RPM صوصخم  10 دراه TB تعرساب _HDDSATA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000916 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA2 1TB 7/2K rpm 3/5 inch SATA HDD لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخ  رد  هب  _Surveillance زاس هریخذ  هاگتسد  _7200RPM صوصخم  10 دراه TB تعرساب _HDDSATA :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  _ دسرب دیاب  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  _ دشابیم هباشم  دک  _ دش

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

SurveillanceSurveillance زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد _ _ 72007200 RPMRPM  صوصخم صوصخم   1010 دراه دراه TBTB تعرساب   تعرساب __ HDDSATAHDDSATA ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد هسو  لانرتسکا  دراه  هاگتسد  ششو  all in one رتویپماک هاگتسد  هسو  لانرتنیا  دراه  ددعکیو  Qnap هاگتسدکی تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ سیل  تاصخشم  قباطم  چنیا  روتینام 27 

1101001554000354 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنایار دربهار 

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

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لاگس هنایار  نیون  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS2TSJ35T لدم  TB 2 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) .نامزاس لحم  رد  لیوحت.نامزاس  ناسانشراک  دات  اب  یلصا  یتناراگ  .ددرگ  تسویپ  امتح  روتکاف  شی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22013858-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6008479A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  هنایار -  هکبش  زاس  هحفص 76)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6008736 هریخذ  هاگتسد  هحفص 76)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

کسید کسید دراه   دراه -- هنایار هنایار سیک   سیک هنایار - - هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 106 ھحفص 79 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هریخذ6008795 هاگتسد  _ 7200RPM صوصخم  10 دراه TB تعرساب _HDDSATA
Surveillance زاس

هحفص 76) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

کسید6009360 دراه  - هنایار سیک  هنایار - جیروتسا  نس  زاس  هحفص 76)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کتشد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091388000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008192 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتشد  رهش  ییاتسور  یرهش و  هدودحم  رد  اه  لیسم  اه و  هناخدور  میرح  رتسب و  یهدناماس  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  کتشد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لحم زا  ناتسا و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  اب  خیرات 02/07/1401  هرامش 5997774  همان  تقفاوم  دانتسا  هب  کتشد  یرادرهش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یرهش هدودحم  رد  اه  لیسم  اه و  هناخدور  میرح  رتسب و  یهدناماس  حرط  لاس 1401 ( رد  هرامش 331 چ 1502001  حرط  یا  هیامرس  یاه  یئاراد  کلمت  تارابتعا 

نابایخ  ، نایگنهرف نابایخ   ) لیسم یزاس  فک  یشکدنب و  هارمه  هب  یپ  زا  رتالاب  یپ و  رد  یراک  گنس  تایلمع  یارجا  تایلمع  دراد  رظن  رد  کتشد ) رهش  ییاتسور  و 
لاس 1401  هیاپ  هینبا  اهب  تسرهف  تروصب  رهش و )...  یلصا  لیسم  یدمحا و  دیهش  نابایخ  یمارهب ،  دیهش 

14,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/11/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 ، نایگنهرف هب  یهتنم  یمارهب  دیهش  نابایخ  کتشد - رهش  لدرا - ناتسرهش   ، 8888116919 یتسپ :  دک  لدرا ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یدمحا دیهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیسم6008192 یارجا  یمومع  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 80)هصقانم  دنب  ( دنب هار   هار

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

هاگتسد6008907 کیلوردیهورتکلا 4  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تفن6009268 رابنا  یقرب  دنب  هار  هاگتسد  کی  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

لیسم لیسم یارجا   یارجا یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 106 ھحفص 80 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

هاگتسد6008907 کیلوردیهورتکلا 4  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم تازیهجت  و  ( QNAP) جیروتسا هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095562000015 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   VS 2008 EU لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد یالاک  حرش  هب  هجوت  اب  ار  یداهنشپ  تمیق  تسیاب  یم  ناگداهنشیپ  اذل  دشاب  یمن  تساوخرد  دروم  تمدخ  انیع  هدش  باختنا  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا  تسویپ  رد  هدش 

8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  یزکرم ، یرادرهش  نامتخاس  یدازآ ، نادیم  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134914-035  ، 33134900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136970-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   ( ( QNAPQNAP)) جیروتسا جیروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000143 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 9 دادعت : 

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

(d4-vs07-12000 رورس دراه   ) 412tb nlsas15*3.5 drave :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتشگنا  رثا  تقرس  دض  لفق  چوس و  کر  شیارآ  قرب  قاتا  هب  رورس  قاتازا   ups 3kv ییاجباج تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094494000026 زاین :  هرامش 

فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یعیفر ریما  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG یتراجت مان   CST-16 لدم تقرس  دض  برد  راکوت  لفق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زادعب  ههام  کی  هیوست   . مالعتسا لاطبا  اب  یواسم  دیدزاب  مدع  یمازلا و  هژورپ  زا  دیدزاب  دشاب  یم  تسویپ  لفق  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا 14 سامت 8  تعاس  یناهبهب 77825501  سدنهم  مناخ  یگنهامه  تهج  نفلت   . هطوبرم

1643999311 یتسپ :  دک  فیرش ،  سدق  کینیلک  هیدیحو  نالبس و  نیب  دنوامد  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77841853-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77817040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 1101 10

تقرس تقرس دضدض   برد   برد راکوت   راکوت لفق   لفق ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیورشب افش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  هیلخت و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  لماک -  تازیهجت  اب   asus دنرب هکبش  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک 

1101092085000041 زاین :  هرامش 
هیورشب افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  نومنهر  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   TS500-E6/PS4 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  هیلخت و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  لماک -  تازیهجت  اب   asus دنرب هکبش  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9781686661 یتسپ :  دک  داهجراولب ،  - هیورشب ناتسرهش  - یبونج ناسارخ  هیورشب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782011-056  ، 31204700-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32782014-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000153 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NCL61 14 inch لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس طابترا 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع ادعت 2   hdd102tb-sas 10k - 2.5 دراه  / ددع دادعت 1   6tb/wdpurple sata cache 6.5 دراه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزار هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (. دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  تاصخشم  اب   HP DL380 Gen10 8SFF رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000295 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4274507-0833  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ فاصوا  قبط  دراه  رورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000045 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ فاصوا  اب  ریاغم  یاه  داهنشیپ  هب  .دشاب  یم  تسویپ  طیارش  دادرارق و  دقع  قبط  دیرخ  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33733266-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 (.  (. دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب     HP DL380 Gen10  8SFFHP DL380 Gen10  8SFF  رورس رورس ناونع : : ناونع 1141 14

تسویپ تسویپ فاصوا   فاصوا قبط   قبط دراه   دراه وو   رورس   رورس ناونع : : ناونع 115115
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدهع6008217 هب  بصن  هیلخت و  ، لمح یاه  هنیزه  هیلک  تسویپ  لیاف  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ 
دشابیم هباشم  دک  ناریا   - دشابیم الاک  هدنشورف 

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

طبترم6008351 تازیهجت  و  ( QNAP) جیروتسا هاگتسد  کی  هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6008479A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  هنایار -  هکبش  زاس  هحفص 76)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6008629 هحفص 81)دراه  رورس  ( رورس

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

تقرس6008703 دض  برد  راکوت  هحفص 81)لفق  رورس  ( رورس

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

هکبش6008798 رورس  هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6009039 هحفص 81)دراه  رورس  ( رورس

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

دشاب6009067 یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  تاصخشم  اب   HP DL380 Gen10 8SFF رورس
(.

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

6009271hp DL380 G10 هحفص 33)رورس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6009702 فاصوا  قبط  دراه  هحفص 81)رورس و  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ و  هناماس  یراذگراب  هناگادج  یلام  ینف و  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  روسنس  رتلیف و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000414 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
حالف نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   MICHELL INSTRUMENT یتراجت مان   WM 261 لدم هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا وو   ددرگ   ددرگ هناماس   هناماس یراذگراب   یراذگراب هناگادج   هناگادج یلام   یلام وو   ینف   ینف انمض   انمض یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم روسنس   روسنس وو   رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 1161 16

تاتسا تاتسا ویسناتپ   ویسناتپ یمیشورتکلا   یمیشورتکلا هروظنمدنچ   هروظنمدنچ هاگتسد   هاگتسد  - - تکپماک تکپماک کیتاموتا   کیتاموتا قرب   قرب دیلک   دیلک درادناتسا - - درادناتسا هخاش   هخاش قرب  33   قرب گالپ   گالپ - - HRCHRC  قرب قرب زویف   زویف ناونع : : ناونع
هتسب هتسب وو   زاب   زاب تکاتنک   تکاتنک اباب   یزلف   یزلف یولق   یولق ودود   تراتسا   تراتسا پتسا   پتسا نتاب   نتاب شوپ   شوپ روتکارت -  -  روتکارت تراتسا   تراتسا چوس   چوس لماک   لماک روسنس   روسنس یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ تاتساوناولاگ   تاتساوناولاگ وو  

یباتهم یباتهم گنر   گنر   SMDSMD  یایا هناوتسا   هناوتسا فرصم   فرصم مکمک   پمال   پمال - - 

1 171 17
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یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 9934241  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006921 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SIBA هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIBA یتراجت مان  لدم 3010313   A 160 نایرج تدش   V 3/7 ژاتلو  HRC قرب زویف  الاک :  مان 

ایسآ ورتپ  ناریما 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 13 نایرج  V 250 ژاتلو  BS1363 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 15 نایرج  V 250 ژاتلو  BS546 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
MOULDEDCAE CIRCUIT-BREAKERS یتراجت مان   CDC176511M5 لدم  A 25 نایرج تدش   V 240-220 ژاتلو تکپماک  کیتاموتا  قرب  دیلک  الاک :  مان 

مارآ راید  نهک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هوژپهب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BHP یتراجت مان  لدم 2064  یهاگشیامزآ  تاتساوناولاگ  تاتسا و  ویسناتپ  یمیشورتکلا  هروظنمدنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ایک وردوخ  ناروآرف  هدنزاس  عجرم   H231 ینف هرامش  روتکارت  تراتسا  چوس  لماک  روسنس  الاک :  مان 
تسد 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تعنص لماکت  یتراجت  مان   V 220 ژاتلو  A 10 نایرج تدش   GXB4-EL8425 لدم هتسب  زاب و  تکاتنک  اب  یزلف  یولق  ود  تراتسا  پتسا  نتاب  شوپ  الاک :  مان 

داژن کاپ  لوسر  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 30 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 9934241   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PORTABLE AND CONDUCTIVITY METER CIRCULATION WATER COMPLEX تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179001062 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  اب  قباطم  - 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ملق  2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم گنیلوک   گنیلوک یاه   یاه نفنف   یاهروسنس   یاهروسنس ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 106 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3jkqtx4fdq2fz?user=37505&ntc=6008729
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6008729?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تازیهجت هرادا  طباوض  هیلک  عبات  تسین - دات  دروم  هباشم  (- ترکوتشا ) الاک ندوب  کیرباف  طرش  هب  ترکوتشا  روسنس  لول  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 23922218

1101099414000150 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  لول  یتراجت  مان  ترکوتشا  لدم  روتانژیسکا  حطس  روسنس  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 23922218  - تازیهجت هرادا  طباوض  هیلک  عبات  تسین - دات  دروم  هباشم  (- ترکوتشا ) الاک ندوب  کیرباف  طرش  هب  ترکوتشا  روسنس  لول  دپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هناماس6008385 یراذگراب  هناگادج  یلام  ینف و  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  روسنس  رتلیف و 
دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ و 

هحفص 85) روسنس  ( روسنس

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

هاگتسد6008530  - تکپماک کیتاموتا  قرب  دیلک  درادناتسا - هخاش  قرب 3  گالپ  - HRC قرب زویف 
لماک روسنس  یهاگشیامزآ -  تاتساوناولاگ  تاتسا و  ویسناتپ  یمیشورتکلا  هروظنمدنچ 

 - هتسب زاب و  تکاتنک  اب  یزلف  یولق  ود  تراتسا  پتسا  نتاب  شوپ  روتکارت -  تراتسا  چوس 
یباتهم گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال 

هحفص 85) روسنس  ( روسنس

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

هتسب6008729 رادم  گنیلوک  یاه  نف  هحفص 85)یاهروسنس  روسنس  ( روسنس

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

ترکوتشا6009120 لدم  روتانژیسکا  حطس  روسنس  هحفص 85)هدنرادهگن  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ترکوتشا ترکوتشا لدم   لدم روتانژیسکا   روتانژیسکا حطس   حطس روسنس   روسنس هدنرادهگن   هدنرادهگن ناونع : : ناونع 1191 19
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ناهبهب قرب  عیزوت   :: 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس میات   – یرتم کی  یپوکسلت  هفرطود  تکارب  - یگنر یا  هلول  یرتم  یپوکسلت 9  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادهگندوخ لباک   – یمیدس تاو  پمال 70  یتشپ – کال  غارچ   – تاقلعتم اب  یزلف 

1101094808000065 زاین :  هرامش 
ناهبهب قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

انیس سنارت  اتیب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   W 70 ناوت ییانشور  پمال  میدس  یکیرتکلا  تسالاب  الاک :  مان 
ددع 52 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

% ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361994613 یتسپ :  دک  یهلادبع ،  دیهش  نابایخ  ناهبهب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52722165-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52722098-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالکال غارچ   غارچ   – تاقلعتم تاقلعتم اباب   یزلف   یزلف چیئوس   چیئوس میات   میات   – یرتم یرتم کیکی   یپوکسلت   یپوکسلت هفرطود   هفرطود تکارب   تکارب -- یگنر یگنر یایا   هلول   هلول یرتم   یرتم یپوکسلت  99   یپوکسلت هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رادهگندوخ رادهگندوخ لباک   لباک   – یمیدس یمیدس تاو   تاو   7070 پمال   پمال یتشپ  – یتشپ

120120
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح یریگ و  هزادنا  لیاسو  لباک ، تالاصتا ، هارمه  هب   LLCMLCC شیارآ اب  تلو  ولیک  لولس 20  اب  ریگچیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004339 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
افلج سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   RAYCHEM یتراجت مان  یددع  هتسب 1   RPIT-3215-TR01 لدم ریگچیئوس  یقیاع  لباک  رس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دینک لاسرا  هناگادج  ار  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا  ، تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  دیاب.تسا  هباشم  نوچ  دینکن  هجوت  دکناریا  هب  الصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دیهاوخ  ینف  در  تروصنیاریغ 

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

23942633-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ید  19 :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009688 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طساو چیئوس  کسویک و  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,591,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ  هئارا  ناریا  یلم  کناب  همانتنامض  ٌاحیجرت  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1402/03/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزادرپراک لک  هرادا  کناب - هچوک  یاهتنا  ییاخس - گنهرس  زا خ  رتالاب  یسودرف - خ  نارهت -   ، 1135937641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
60992870-4 نفلت :  ناریا  یلم  کناب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتظافح یتظافح وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا لیاسو   لیاسو لباک ، ، لباک تالاصتا ، ، تالاصتا هارمه   هارمه هبهب     LLCMLCCLLCMLCC  شیارآ شیارآ اباب   تلو   تلو ولیک   ولیک   2 020 لولس   لولس اباب   ریگچیئوس   ریگچیئوس ناونع : : ناونع 12 112 1

کناب کناب طساو   طساو چیئوس   چیئوس وو   کسویک   کسویک یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 106 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qz25ljlay3xb2?user=37505&ntc=6009243
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6009243?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l9ezmx2h484yq?user=37505&ntc=6009688
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6009688?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هدهع6008217 هب  بصن  هیلخت و  ، لمح یاه  هنیزه  هیلک  تسویپ  لیاف  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ 
دشابیم هباشم  دک  ناریا   - دشابیم الاک  هدنشورف 

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تازیهجت6008298 هتسب و  رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6008392Loop AM3440A زیهجت هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6008762 یتیم  یسکارپ  صوصخم  هحفص 33)تکوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

میات6009140  – یرتم کی  یپوکسلت  هفرطود  تکارب  - یگنر یا  هلول  یرتم  یپوکسلت 9  هیاپ  دیرخ 
رادهگندوخ لباک   – یمیدس تاو  پمال 70  یتشپ – کال  غارچ   – تاقلعتم اب  یزلف  چیئوس 

هحفص 89) چیئوس  ( چیئوس

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

لیاسو6009243 لباک ، تالاصتا ، هارمه  هب   LLCMLCC شیارآ اب  تلو  ولیک  لولس 20  اب  ریگچیئوس 
یتظافح یریگ و  هزادنا 

هحفص 89) چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6009523 هکبش  اتید  هحفص 33)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کناب6009688 طساو  چیئوس  کسویک و  یاه  هاگتسد  هحفص 89)ینابیتشپ  چیئوس  ( چیئوس

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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک ملق   ملق   88 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 106 ھحفص 92 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق   8 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004290 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لرتنک هلر  الاک :  مان 

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

رتم رپمآ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لسنک  داهنشیپ  لک  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشابیم  یمازلا  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ6008277 حرش  قباطم  الاک  ملق   8 هحفص 92)دیرخ چوس  ( چوس

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

هاگتسد6008530  - تکپماک کیتاموتا  قرب  دیلک  درادناتسا - هخاش  قرب 3  گالپ  - HRC قرب زویف 
لماک روسنس  یهاگشیامزآ -  تاتساوناولاگ  تاتسا و  ویسناتپ  یمیشورتکلا  هروظنمدنچ 

 - هتسب زاب و  تکاتنک  اب  یزلف  یولق  ود  تراتسا  پتسا  نتاب  شوپ  روتکارت -  تراتسا  چوس 
یباتهم گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال 

هحفص 85) روسنس  ( روسنس

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

تقرس6008703 دض  برد  راکوت  هحفص 81)لفق  رورس  ( رورس

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

وکسیس6008838 هحفص 33)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091000000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 14  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خیراتعبنم هبنشود  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008749 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 10   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق دقع  قیرط  زا  هرفن و  سنارفنک 50  نلاس  نویساروکد  ریوصت و  توص و  متسیس  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم 

هسسوم هدیمهف  دیهش  راولب  جرک  سردآ -  اهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت 

02632716921 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرفن هرفن   5050 سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس نویساروکد   نویساروکد وو   ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نک کشخ  تسدددعود  (/ راد ترا  یتناراگ و  ، درادناتسا یاراد  ) یناریادنرب یرتم  5 لباکاب هناخ  6 رتویپماک قرب  ظفاحمددع  50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ هلعش جنپ  بافرب  یقرب  یراخبددع  2/ یناریادنرب یقرب 

1101090129000094 زاین :  هرامش 
زاریش یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یمیلس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   TINA یتراجت مان   T21 لدم تسد  نک  کشخ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
امکوت یتراجت  مان  بافرب  هدننک  هضرع  عجرم  بافرب  هدنزاس  عجرم   QH-3000 لدم یقرب  یراخب  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نابعش هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  رفآ  یتراجت  مان   OR306 لدم  W 2500 ناوت  m 5 میس لوط  گولانآ  راد  ترا  هناخ  یریوصت 6  یتوص و  ظفاحم  الاک :  مان 
یرادرس

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ هدکشناد  رابنا  ات  لمح  هنیزه  تسا /  هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا   / 07132084043 رتشیب :  تاعالطا  ددرگ /  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/. دوش یراددوخ  یجراخ  دنرب  یراذگ  تمیق  زا  یراک /  زور  تخادرپ 50  دشاب / یم  هدنرب  هدننک  نیمات  هدهعرب  زاریش 

7134845794 یتسپ :  دک  زاریش ،  یکشزپ  هدکشناد  یرادناتسا /  بنج  دنز /  راولب  زاریش /  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32084012-071  ، 2301274-713 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2301274-713 :: 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

یزور6008434 هنابش  یساسا  تاریمعت  یئزج و  یاهیزاسزاب  یربهار ، یرادهگن ، سیورس و  ریمعت ،
قیرح افطا  یاه  متسیس  تارباخم ، قرب ، یکیناکم ، تاسیسأت 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هرفن6008749 سنارفنک 50  نلاس  نویساروکد  ریوصت و  توص و  متسیس  هحفص 94)زیهجت  توص  ( توص

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

یتناراگ و6009740 ، درادناتسا یاراد  ) یناریادنرب یرتم  5 لباکاب هناخ  6 رتویپماک قرب  ظفاحمددع  50
/ هلعش جنپ  بافرب  یقرب  یراخبددع  2/ یناریادنرب یقرب  نک  کشخ  تسدددعود  (/ راد ترا 

هحفص 94) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نکنک کشخ   کشخ تسدددعود   تسدددعود (/(/ راد راد ترا   ترا وو   یتناراگ   یتناراگ ،، درادناتسا درادناتسا یاراد   یاراد )) یناریادنرب یناریادنرب یرتم   یرتم 55 لباکاب لباکاب هناخ   هناخ 66 رتویپماک رتویپماک قرب   قرب ظفاحمددع   ظفاحمددع 5050 ناونع : : ناونع
// هلعش هلعش جنپ   جنپ بافرب   بافرب یقرب   یقرب یراخبددع   یراخبددع 22 // یناریادنرب یناریادنرب یقرب   یقرب

125125
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یرابتعا  تروص  هب  هیوست  انمض  هام  یتناراگ 18  لنپ IPsو  اب   hdmi تروپ هب  زهجم  چنیا  زیاس 22 LED عون تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096123000039 زاین :  هرامش 

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225LN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 220 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یرابتعا  تروص  هب  هیوست  انمض  هام  یتناراگ 18  لنپ IPsو  اب   hdmi تروپ هب  زهجم  چنیا  زیاس 22 LED عون  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یرابتعا   یرابتعا تروص   تروص هبهب   هیوست   هیوست انمض   انمض هام   هام   1818 یتناراگ   یتناراگ وو   IPsIPs لنپ   لنپ اباب     hdmihdmi تروپ   تروپ هبهب   زهجم   زهجم چنیا   چنیا 2222 زیاس   زیاس LEDLED عون عون ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 106 ھحفص 96 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gbz6rmpch7gwe?user=37505&ntc=6008257
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6008257?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 16 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000548 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

وریپسا دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BEYOND هدنزاس عجرم   BEYOND یتراجت مان   BM-1214 لدم یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/17 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 3 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88832642-021  ، 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

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 17 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 127127

هنایار هنایار مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 128128
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تسویپ تیشاتید  تاصخشم و  قبط  هنایار  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000860 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاکساپ لدم 1622   USB Wired optical mouse سوام الاک :  مان 

هاگتسد 150 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 5000  تس  ده  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TW 500K لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یاهلباک هدنزاس  عجرم   m 1000 هرقرق  PVC قیاع سنج   3x6 NYY-RM دک  3x6 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   NYY-RM قرب لباک  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم 

هرقرق 30 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

سراف جیلخ  نایهار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   A 15 لدم رتویپماک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   in 32 زیاس  SC3211 لدم  LCD رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ماظن هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   BLACK MAGIC یتراجت مان   Deckline - sdi to hdmi لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 80 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
GREEN یتراجت مان   GP680R لدم  W 680 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 80 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37285019-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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راوک ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ASUS روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
VP228HE لدم ، راد رکیپسا   ، چنیا  22

دامرف لصاح  سامت  یوسوم  سدنهم  نفلت 09173373778  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  افطل 
1101092778000029 زاین :  هرامش 

راوک ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   1943SN PLUS لدم  in 18/5 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

راوک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ASUS روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
VP228HE لدم ، راد رکیپسا   ، چنیا  22

دامرف لصاح  سامت  یوسوم  سدنهم  نفلت 09173373778  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  افطل 

7346183837 یتسپ :  دک  راوک ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نیمات  نابایخ  راوک  راوک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37822600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37824506-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد رکیپسا   رکیپسا  ، ، چنیا چنیا   ASUS ASUS 2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 129129
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000151 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع 09128038194  2 دادعت  eizo لدم چنیا  لاکیدم 27  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یررهش هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مرف  قبط  ) سیک هاگتسد  ود  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تسیل  قبط   ) چنیا روتینام 20  هاگتسد  ود  دادعت 

( تسویپ مرف  قبط  ) رتنیرپ هاگتسد  راهچ  دادعت 
1101090448000024 زاین :  هرامش 

یر رهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نماک رتسگ  نایار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LBP-3100 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1871795499 یتسپ :  دک  نیمارو ،  هداج  یادتبا  یر -  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55950260-021  ، 55951358-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55924381-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

T730BHT730BH  لدم لدم   inin زیاس  1717   زیاس   CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 130130

هاگتسد هاگتسد راهچ   راهچ دادعت   دادعت تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) چنیا چنیا   2020 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت تسویپ ) ) تسویپ مرف   مرف قبط   قبط )) سیک سیک هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ مرف   مرف قبط   قبط )) رتنیرپ رتنیرپ

131131
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نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  هبعش  کناب  تسپ   :: 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیقو دیرخ  طیارش  تسویپ  لباف  قبط  کنوپ  هبعش  زاین  دروم  یا  هنایار  تازیهجت  یزادنا  هار  بصنو  دیرخ  تساوخرد  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم

1101001603000036 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  بعش  کناب  تسپ  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
لامش یپک  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  نیچ -  هدنزاس  روشک   sharp-allivetti هراک دنچ  یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M425 لدم هنایار  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CANOSACN LIDE 220 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

مانتیو  CANON هدنزاس عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   LBP 6030B لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
هنس شور  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  هنس  شور  نایار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Hiwa لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TM700 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  قرش  متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   TK8011 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هصقانم تمیقو  دیرخ  طیارش  تسویپ  لباف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک برغ ،  بعش  تیریدم  کناب  تسپ  - ناودنک هچوک  شبن  - یهلا تاجنداتسا  نابایخ  یوربور  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1136931133 یتسپ : 

81562729-021  ، 66720606-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66720505-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132
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رها ینامرد  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش هجوت  یتسویپ  لیاف  هب  رها -  هاگنامرد  رد  لیوحت  ناگیار -  لاسرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006006000005 زاین :  هرامش 

رها ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1102  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN 2009 لدم  P5 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   CR640/Intel Core i3-2350M 2.3GHz 3MB 5GT/s/4GB/500GB لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

سراپ گنه  یتارداص  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   LED-22 لدم  in 22 زیاس هنایار   LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش هجوت  یتسویپ  لیاف  هب  رها -  هاگنامرد  رد  لیوحت  ناگیار -  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5451663591 یتسپ :  دک  ولیس ،  رابنا  یوربور  یمالسا -  یروهمج  راولب  رها -  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232408-041  ، 44232409-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44232406-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دوش دوش هجوت   هجوت یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   رها -  -  رها هاگنامرد   هاگنامرد ردرد   لیوحت   لیوحت ناگیار -  -  ناگیار لاسرا   لاسرا ناونع : : ناونع 133133
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دهشم کی  هرامش  تشادهب  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

samsung مر // ددع 10 دادعت G-plus روتینام // ددع دادعت 20 256GB نرتسو SSD دراه // دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 20 1600 ساب ddr3

1101091784000234 زاین :  هرامش 
دهشم کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  P22720H PLUS لدم  in 21/5 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 60 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
ناجیلد نارتسگ  نوگلین  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان  لدم 1333   GB 1 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ سدنهم  یلخاد 252 ینف 35018011 لاوس  تهج  نفلت  // ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   // هدنشورف اب  یربراب  هنیزه  // ههام هیوست 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9179793945 یتسپ :  دک  دابآ 66 و 68 ،  لیکو  نیب  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35018314-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35017420-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب6008257 هیوست  انمض  هام  یتناراگ 18  لنپ IPsو  اب   hdmi تروپ هب  زهجم  چنیا  زیاس 22 LED عون
دشابیم یرابتعا  تروص 

هحفص 95) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6008307 تاصخشم  قبط  رتویپماک  رازفا  تخس  ملق  هحفص 33)تفه  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6008330 هحفص 95)تاموزلم  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6008476 هحفص 95)مزاول  روتینام  ( روتینام

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

راد6008892 رکیپسا   ، چنیا  ASUS 22 هحفص 95)روتینام روتینام  ( روتینام

GBGB  11 تیفرظ   تیفرظ هنایار   هنایار مرمر   -- لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه - - inin   2 1/52 1/5 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 106 ھحفص 103 
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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

هکبش6008993 هحفص 33)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6009184T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT هحفص 95)روتینام روتینام  ( روتینام

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

کسید6009360 دراه  - هنایار سیک  هنایار - جیروتسا  نس  زاس  هحفص 76)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسیل6009476 قبط   ) چنیا روتینام 20  هاگتسد  ود  دادعت  تسویپ ) مرف  قبط  ) سیک هاگتسد  ود  دادعت 
( تسویپ مرف  قبط  ) رتنیرپ هاگتسد  راهچ  دادعت  تسویپ )

هحفص 95) روتینام  ( روتینام

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

6009505TFT LCD 6.4 INCH 06153183711(25 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یا6009510 هنایار  تازیهجت  یزادنا  هار  بصنو  هحفص 95)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6009715 . دوش هجوت  یتسویپ  لیاف  هب  رها -  هاگنامرد  رد  لیوحت  ناگیار -  هحفص 95)لاسرا  روتینام  ( روتینام

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

6009898GB 1 تیفرظ هنایار  مر  - لانرتنیا کسید  دراه  - in 21/5 زیاس  LCD هحفص 95)روتینام روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

سناکرف6008410 ییویدار  کنیل  هحفص 33)نتنآ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بعش6008501 یتراظن  یتظافح و  یاهمتسیس  سیورس  یرادهگن و  هحفص 8)ریمعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

داتس6008657 هتسبرادم  نیبرود  هحفص 61)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6008750 تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  هحفص 14)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلوب6008918 هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب ) لمح و  یریگراب ،  ) لیوحت دیرخ و 
..و ( Bullet)

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6008457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل حرش  هب  ALIINONE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000116 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
همیمض تسیل  حرش  هب  ALIINONE - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  15 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   - دشاب ضیوعت  تنامض  یاراد  الاک  -- ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض 

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6008298 هتسب و  رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6008457RAM -- میس نودب  دروبیک  سوم و   - CPU- هحفص 104)دروب رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

وکپوک6008566 سلطا  یاوه  روسرپمک  یکینورتکلا  یاهدرب  رازفا  مرن  بصن  هحفص 19)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف6008586 رد  یمالعا  طیارش  تاصخشم و  ساسارب   Cisco Email Security سنسیال نیمات 
.تسویپ

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس6008736 هریخذ  هاگتسد  هحفص 76)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ینامزاس6008782 لاتروپ  رارقتسا  هحفص 19)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6009546 یاهروتنک  رود  هار  زا  تئارق  تیریدم و  لنپ  ناونع  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

RAMRAM ---- میس میس نودب   نودب دروبیک   دروبیک وو   سوم   سوم  - - CPUCPU-- دروب دروب ناونع : : ناونع 135135

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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش6009693 رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب  دشاب  یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  یرازگراب  تسویپ  قباطم 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا  دشاب  یم  یمازلا 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6008432 تراظن  متسیس  هحفص 14)داجیا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتکد6008665 ناتسرامیب  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت ،  ءاهب  مالعتسا  طیارش 
یهاشنامرک دمحم 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاموزلم6009391 ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  ، تخاس یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
کیفارت لرتنک  یاهنیبرود 
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