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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 22

( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 65

140 1140 1 رذآ   رذآ   1616 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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 

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
((4343))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 116116))

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

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

زا 123 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 66

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 25  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( 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 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( وکاسیا ) وردوخ ناریا  یتعنص  تامدخ  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

135  / :: 1401-ب یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ ناریا  تکرش  تیاس  دنمس و  یاه  نامتخاس  رد  اذغ  یاه  کسویک  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تازیهجت و  اه و  هنایار  ینابیتشپ  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تامدخ یاهدادرارق  هرادا  اهدادرارق  تیریدم  لوا  هقبط  هرامش 3  دنمس  نامتخاس  وکیسیا  تکرش  رهشناکیپ  کرهش  جرک  نارهت  هار  دازآ  رتمولیک 14   :: سردآ سردآ
یتعنص

48279580 :: نفلت :: https://www.iseikco.comنفلت 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

یروبع6021623 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کالپ و6021651 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
یاهروحم رد  ینارمع  ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

رهش زا  یجورخ 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نامتخاس6023062 هتسب  رادم  نیبرود  نفلت ، یرهش ، یرارطضا و  قرب  یرتویپماک ، هکبش  هحفص 22)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه نامتخاس   نامتخاس ردرد   اذغ   اذغ یاه   یاه کسویک   کسویک زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 123 ھحفص 5 
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ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/3-4-249 -  401/3-4-248 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021312 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک   زا   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروارب 5.422.229.308 ناهفصا -  رهش  هقطنم 3  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   CCTV یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر 

لایر دروارب 6.029.205.699  ناهفصا -  رهش  هقطنم 1  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   CCTV یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع 

لایر  نیمضت 271.111.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  301.460.000

:: سردآ سردآ

nhogd 380 8-03136680030 :: نفلت :: www.abfaesfahan.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

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021380 :: هرازه هرازه :: 1401/10/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک  زکرم  ریوصت  ادص و  نویساموتا  یلیمکت  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناتسدرک زکرم  ریوصت  ادص و  نویساموتا  یلیمکت  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/01/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 2 نامتخاس  امیس ، ادص و  نامزاس  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ، سردآ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف  هعسوت و  تنواعم 

:: 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

بالضاف بالضاف یاه   یاه هکبش   هکبش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب رادم   رادم ردرد     CCTVCCTV  یرتموئدیو یرتموئدیو وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 22

ریوصت ریوصت وو   ادص   ادص نویساموتا   نویساموتا یلیمکت   یلیمکت تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 123 ھحفص 6 
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سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  هدننک  نیمأت  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار   ALLEN BRADLEY یراجت ناشن  اب  یزاگ  یاههاگورین  لرتنک  متسیس  یاهتراک  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنک راذگاو 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 3/700/000/000  غلبم 

یقوقح و روما  سراف  جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  ییافکدوخ ، راولب  تفن ، نادیم  تفن  تعنص  راولب  ریمخ ، ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابع ،  ردنب   :: سردآ سردآ
.اهدادرارق

076-31313131: راگنرود یلخاد 3706 ،  076-31310000 :: نفلت :: WWW.PGSOC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماگنه یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  هس  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
همانزور

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

6021770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC لرتنک متسیس  تس  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  دیارج  رد  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ماگنه یمیشورتپ  تکرش  تالماعم  نویسیمک  هقبط 3  کالپ 4  نابایخ 31  دنولا  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  رازگ  هصقانم  هب  تاداهنشیپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 320  07791570330 :: نفلت :: WWW.hengampc.netنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: commission@hengampc.netسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ALLEN BRADLEYALLEN BRADLEY یراجت   یراجت ناشن   ناشن اباب   یزاگ   یزاگ یاههاگورین   یاههاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاهتراک   یاهتراک نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 44

PLCPLC  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس تستس   ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدرشف  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001001621000029 - IKAC-1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/9/16  زا   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   DGS & GPU یرادهگن ریمعت و  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تیحالص همان  یهاوگ  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر هبتر 5  لقادح  ای  یتعنص  نویساموتا  هتشر  ریز  تعنص  هتشر  هبتر 5  لقادح  اب  عیزوت ) لاقتنا و  هتشر  ریز  ورین (  هتشر  هبتر 5  لقادح  یراکنامیپ 

یاه تکرش  تیحالص  همان  یهاوگ  ای  رابتعا  یاراد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یتعنص  هئارا  دیلوت و  هژیو  یاه  متسیس  نویساموتا  هتشر  ریز   ) کیتامروفنا
1/981/026/000 نیمضت :  یتاسیسات -  روما  هتشر  هبتر 7  لقادح  یتامدخ  یاه  تکرش  تیحالص  همانیهاوگ  ای  یرادهگن  ریمعت و  هتشر  هبتر 7  لقادح  یتامدخ 

 - لایر

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30 -  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: 51008845 و 1456 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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/020 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/10/4هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهنا یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  زاین  دروم  تاعطق  هیهت  یحارط و  اهرزیالانآ و  طیارش  ینیبزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش   DGS & GPUDGS & GPU  یرادهگن یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 66

زاین زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط وو   اهرزیالانآ   اهرزیالانآ طیارش   طیارش ینیبزاب   ینیبزاب ناونع : : ناونع 77

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  یرادا  نامز  نایاپ   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/10/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زایندروم  نوسماس  دنرب  اب  یلرتنک  تالآریش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دالوف سراپ  تکرش  مود ، هقبط  نایسراپ  نامتخاس  کالپ 43  یبرغ  متسیب   ) عاطقنا ریگناهج  دیهش  نابایخ  یلامش ، همالع  نابایخ  دابآ  تداعس  نارهت ،  :: سردآ سردآ
راوزبس

1250: یلخاد  - 02126743461 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مشق یناریتشک  یسدنهم  ییایرد و  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم یناشن  شتآ  گنیر  یارجا  الاک و  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هداج رتمولیک 8  سابعردنب ، ای  مجنپ  هقبط  هرامش 63 -  یقرش -  یول  رجط  نابایخ  ول -  رجط  دیهش  نادیم  نایش -  نارهت -  رد  عقاو  تکرش  تسارح  رتافد   :: سردآ سردآ
مشق یناریتشک  یسدنهم  ییایرد و  تامدخ  تکرش  یتسپ 7917174469 ، دک  ییاجر  دیهش  هلکسا 

07633514075 :: نفلت :: www.irisl.netنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tech.beh@ramouz.comسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلرتنک یلرتنک تالآریش   تالآریش ناونع : : ناونع 88

نزاخم نزاخم یناشن   یناشن شتآ   شتآ گنیر   گنیر یارجا   یارجا وو   الاک   الاک نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 99

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/032 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهخگا  جرد  نامز  زا  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدزای ( Automatic Below Rim Seal Fire Protection System  ) دنب تشن  هیحان  قیرح  یافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گراخ  هریزج  رد  روانش  فقس  نزاخم  زا  هاگتسد 

لایر دروارب 540/889/649/167  غلبم 

لایر  نیمضت 16/817/792/983  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاگ تفن و  لقادح 4 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  کالپ 11  یروس  تجح  دیهش  دیفس خ  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نارهت خ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: .-WWW.SHANA.IR HTTP://IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.IOTCO.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشد نیکشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاق رد  تشد و  نیکشم  رهش  حطس  رد  تاعالطا  یلم  هکبش  هعسوت  هب  یشخب  تعرس  یرون و  ربیف  هکبش  یاه  تخاسریز  هعسوت  داجیا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یراکمه   FCP زوجم یاراد  یاه  تکرش  اب  تاررقم  میظنت و  نویسیمک  تابوصم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تشد نیکشم  یرادرهش  یزاریش  دایص  دیهش  راولب  عطاقت  ینیمخ  مما  راولب  تشد  نیکشم  رهش  سیدرف  ناتسرهش  زربلا  ناتسا   :: سردآ سردآ

یلخاد 320  8-36204407 :: 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

قیرح قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

رهش رهش حطس   حطس ردرد   تاعالطا   تاعالطا یلم   یلم هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت هبهب   یشخب   یشخب تعرس   تعرس وو   یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 111 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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ناتسرل ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هناسر رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهولبات MCU, AC DC BATT و لماش  هلوژام   12 زکرمتم )  ) تکپمک رژراش  کار  هاگتسد  رژراش 48V-3000W و 7  لوژام  هاگتسد  دیرخ 51  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهلوژام

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هارمه 09166616760  33351110-061 :: نفلت :: TCI.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

سابعردنب یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022322 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

san switch هاگتسد هاگتسد san storage و 2  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزیراو شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سابعردنب یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  نیماهب  هچوک  یاهتنا  رذوبا  نادیم  بالقنا و  نادیم  لصافدح   :: سردآ سردآ

4-07632211623 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( زکرمتم زکرمتم  ) ) تکپمک تکپمک رژراش   رژراش کار   کار هاگتسد   هاگتسد وو  77     4848 V-3000WV-3000W  رژراش رژراش لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد   5151 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

san switchsan switch وو     san s toragesan storage دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ar.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022846 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PAIA کدی تراک  ددع  کدی CCUB و 5  تراک  ددع  یرون و 5  سسکا  هاگتسد  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 320.000.000   :: 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

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم  ویدار و  لاقتنا  یاه  متسیس  یروآ  عمج  یزادنا و  هار  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 324/660/000  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

PAIAPAIA  کدی کدی تراک   تراک ددع   ددع   55 وو     CCUBCCUB  کدی کدی تراک   تراک ددع   ددع   55 وو   یرون   یرون سسکا   سسکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

تاقلعتم تاقلعتم وو   ویدار   ویدار لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه متسیس   متسیس یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن ناونع : : ناونع 1515

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   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یرون  ربیف  هکبش  یبارخ  عفر  یزاسزاب و  یرادهگن و  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

ناتسرل ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

lo.tci.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  یلا  رشن  زا   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022944 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهولبات MCU, AC DC BATT و لماش  هلوژام   12 زکرمتم )  ) تکپمک رژراش  کار  هاگتسد  رژراش 48V-3000W و 7  لوژام  هاگتسد  دیرخ 51  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهلوژام

لایر نیمضت 592.500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  لوا  هقبط  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  نازابناج  راولب  دابا  مرخ   :: 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

ناتسا ناتسا یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1616

اهلوژام اهلوژام وو     MCU,  AC DC BATTMCU,  AC DC BATT یاهولبات   یاهولبات لماش   لماش هلوژام   هلوژام   1212 زکرمتم ) ) زکرمتم  ) ) تکپمک تکپمک رژراش   رژراش کار   کار وو     4848 V-3000WV-3000W  رژراش رژراش لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pec.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیالک تازیهجت  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریب دحاو  موس  هقبط  نایسراپ  کینورتکلا  تیراجت  تکرش  هنوگلگ پ42  الدنام خ  نوسلن  راولب   :: 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

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-147-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وفسنارت ناریا  هداد  زکرم  یزاس  هدایپ  تهج  زایندروم  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  یحارط  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

ریوصت6021380 ادص و  نویساموتا  یلیمکت  تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یروبع6021623 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کالپ و6021651 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
یاهروحم رد  ینارمع  ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

رهش زا  یجورخ 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تنیالک تنیالک تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1818

زایندروم زایندروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1919
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رد6021739 اذغ  یاه  کسویک  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تازیهجت و  اه و  هنایار  ینابیتشپ  تامدخ 
اه نامتخاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6022200  DGS & GPU یرادهگن ریمعت و  هحفص 5)یربهار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم خروم 1401/09/20عبنم هبنش  کی  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضر ترضح  رهطم  مرح  هعومجم  یاهگنیکراپ  یزاسدنمشوه  هژورپ  ییامنهار  تیفرظ و  یاهولبات  بصن  لیوحت و  تخاس ، هیهت  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  (ع )

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  یوضر  هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر -  رهطم  مرح  داوجلا  باب  یدورو  وگزردنا -  دیهش  نابایخ  دهشم -  : یناشن  :: سردآ سردآ

05131305243 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هعومجم هعومجم یاهگنیکراپ   یاهگنیکراپ یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه هژورپ   هژورپ ییامنهار   ییامنهار وو   تیفرظ   تیفرظ یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   لیوحت   لیوحت تخاس ، ، تخاس هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2020
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زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021623 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروبع  طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 83/137/656/000  غلبم 

یکیتامروفنا تامدخ  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 256  32304618 :: 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

دهشم یرادرهش  دنامسپ -  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ بذج  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  ددرت  رب  دنمشوه  تراظن  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامتخاس و تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ  کالپ و  ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 

رهش زا  یجورخ  یاهروحم  رد  ینارمع 
دهشم یجورخ  هچغاب ،  یضراوع  : لحم مان 

1401/1/1: خیرات
68: تعرس

ینامتخاس تاعیاض  : راب عون 
شکور دقاف  : شکور تیعضو 
زوجم یاراد  زوجم  تیعضو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس 3  ) دهشم یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  ریدغ  لپ  ظفاح و  لپ  لصافدح  ینامیلس -  مساق  جاح  دیهش  رادرس  هارگرزب  سدقم -  دهشم   :: سردآ سردآ
( هناخریبد

:: 0513323310 و 05133233398 نفلت :: wmo.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروبع یروبع طخطخ   یارب  44   یارب تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   1616 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

لمح لمح یاهوردوخ   یاهوردوخ عاونا   عاونا ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ وو   کالپ   کالپ ییاسانش   ییاسانش تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رهش رهش زازا   یجورخ   یجورخ یاهروحم   یاهروحم ردرد   ینارمع   ینارمع وو   ینامتخاس   ینامتخاس تاعیاض   تاعیاض وو   کاخ   کاخ
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رهشمالسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090320000126 :: 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

6022045 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس  لرتنک  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  یزادنا ، هار  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لقن لمح و  یسدنهم  هکبش  تیریدم و  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 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 : 1401/12/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  یهگا  مود  پاچ  زا   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/9/28

زایتما  :: عبنم خروم 1401/10/12عبنم تعاس 13  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022240 :: هرازه هرازه زور 1401/10/13دکدک   حبص  تعاس 8  رد   - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یزادنا ، ، یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2323

لیردراگ لیردراگ هحفص   هحفص لاصتا   لاصتا تسب   تسب وو   هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ تستس   وو   لیردراگ   لیردراگ هحفص   هحفص وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ روحم -  -  روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
روحم روحم لیمکت   لیمکت وو   یزاسهب   یزاسهب ییاتسور -  -  ییاتسور یاههار   یاههار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب هیاپ -  -  هیاپ هبهب   جومود   جومود
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اب هصقانم  دانسا  قبط  طیارش  دجاو  یاهتکرش  زا  هلیسو  نیدب  دیامن  راذگاو  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  یاههژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیآ یم  لمع  هب  توعد  ریز  یاههصقانم  دنیآرف  رد  تکرش  یارب  ددرگ  هئارا  تیفیک  ظاحل  اب  لخاد  تخاس  یالاک  اب  بسانتم  اهتمیق  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد 

دورداب هب  ناشاک  ناهفصا  هاردازآ  دوجوم  ییانشور  یزاسهب  ریمعت و  ناشاک و  دورد -  ای  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  - 
هتوم ناگیاپلگ  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  - 

ناساس لپ  عطقم  ناگیاپلگ  راسناوخ  روحم  ییانشور  متسیس  ءارجا  دیرخ و  - 
ریدغ لپ  فداصت  رپ  عطقم  درکرهش  رهش  نیرز  روحم  ییانشور  متسیس  ارجا  دیرخ و  - 

هیاپ هب  جومود  لیردراگ  هحفص  لاصتا  تسب  هرهم و  چیپ و  تس  لیردراگ و  هحفص  هیاپ و  دیرخ  - 
دابآ تلود  هچولآ  هرد  هردرس  کنامره  ناگداچ  ییاتسور  یاههار  تلافسآ  یزاسهب و  - 

رهشنودیرف ناتسرهش  هرهف  ییاتسور  روحم  تلافسآ  یارجا  - 
رهشنودیرف ناتسرهش  رمک  هنب  دنب  رد  ییاتسور  روحم  لیمکت  یزاسهب و  - 

تاکشم رهش  ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  دبهپس  راولب  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  - 
ناتسراهب ناهفصا -  روحم   LED-150W غارچ دیرخ  - 

ناگنهک ییاپرخ  لپ  بصن  تخاس و  ضیرعت و  - 
ناتسدرا ناتسرهش  عباوت  زا  داباهم  نهچیرس  ییاتسور  هار  یزاسهب  لیمکت  - 

نوترو دابآ -  بیبح  روحم  مرگ  تلافسآ  شکور  - 
ناهفصا ناتسرهش  ییاتسور  یعرف و  یاههار  تلافسآ  یزاسهب و  - 

تالآ نیشام  یزاسزاب  - 
(1401 ناگدازآ (  روحم  سیدلگ  هناهد  ود  رذگ  ریز  سکاب 506  ددع  بصن 64  سکاب و  تخاس 10  - 

( دیدج حرط   ) قح هار  یوک  یرتم  هناهد 8  ود  سکاپ  ددع  بصن 124  - 
ناهاپس نیمیس  لپ  ات  دابآ -  فجن  یدنبرمک  رهش  ینیمخ  یدنبرمک  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ
دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ  کچوکازریم  راولب  ناهفصا  لک  هرادا  یناشن 

03135059 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/16  زا   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

گنریت  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022441 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12  سار   - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  یتراظن  دنمشوه  یاه  هناماس  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطقن رد 3  یریوصت ) شیاپ   ) یتراظن دنمشوه  یاه  هناماس  هژورپ  یارجا 

یراک زور  هژورپ 90  ماجنا  نامز  تدم 

تاداهنشیپ لوبق  ای  در  رد  نامزاس  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.264.715.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم 

:: سردآ سردآ

:: 01133257502 و 01133257500 نفلت :: http://www.mmcorg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/16  زا   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

گنریت  :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022444 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطقن رد 5  یریوصت  شیاپ  یتراظن  دنمشوه  یاه  هناماس  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/539/800/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01133257502-01133257500 :: نفلت :: http://www.mmcorg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ یتراظن   یتراظن دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2525

یتراظن یتراظن دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2626

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

148-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15:30  زا  هصقانم  دانسا  ذخا   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/23 تعاس 14:00  تیاغل   1401/09/16

یلم شالت   :: عبنم تعاسعبنم هصقانم  دانسا  لیوحت  تلهم  نیرخآ   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/03  14:00

6022602 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/04دکدک   تعاس 09:00  تاکاپ  ییاشگزاب   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  هصقانم ،  یرازگرب  قیرط  زا  لیذ  یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  ار  قوف  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  نامیپ 6  تدم  لایر -  دروآرب 39.991.733.360  غلبم  ناگزمره -  ناتسا  یظافحتسا  یاهروحم  هزوح  رد  هحفص  مئالع و  عاونا  یتاعالطا و  ولبات  بصن  لیمکت  - 

یربارت هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 1.999.586.668  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاسدنمشوه6021588 هژورپ  ییامنهار  تیفرظ و  یاهولبات  بصن  لیوحت و  تخاس ، هیهت  تایلمع 
هعومجم یاهگنیکراپ 

هحفص 15) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یظافحتسا یظافحتسا یاهروحم   یاهروحم هزوح   هزوح ردرد   هحفص   هحفص وو   مئالع   مئالع عاونا   عاونا وو   یتاعالطا   یتاعالطا ولبات   ولبات بصن   بصن لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 2727

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   دانساهرامش تفایرد  زور -  تدم 4  هب  زا 1401/9/16  دانسا  دیرخ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور 1401/9/23 تعاس 14  ناوخارف 

عورش  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021427 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  ناتسا  یلم  کناب  بختنم  بعش  یدالوف  چناپ  لور  هرکرک  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  یزاسریز ، لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 25.000.000.000 

دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 1.250.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 4.000.000  هنیزه 

تراجت ندعم و  تعنص  نامزاس  زا  یرادرب  هرهب  هناورپ  ای  یراک  هقباس  لاس  لقادح 10  یاراد  ربتعم و  خیرات  اب  بسک ) زاوج   ) نارگنها هیداحتا  یمسر  زوجم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت 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

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-09-14-1-1 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13/45عبنم  - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021505 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیر ویکج  ییوزاب  گنیدیالسا  ژآ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ روما  موس  هقبط  دابا  لیکو  هیشاح  وجشناد  نیزنب  پمپ  زا  لبق  هقبط  دیفس 8  نامتخاس  دابا 33  لیکو  شبن  دهشم   :: سردآ سردآ

09159129372 :: 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

یدالوف یدالوف چناپ   چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک لیوحت   لیوحت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاسریز ، ، یزاسریز لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2828

کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2929

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

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

2001004040000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021630 :: هرازه هرازه :: 1401/10/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هد شورف  زا  سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمأت  اب  ناگیار  هلاس  طرش 2  دیقیب و  یتناراگ  ینابیتشپ و  تامدخ  یزادناهار ، بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس

دزی  ناتسا  یلم  کناب  بختنم  هبعش  یارب 18 یاهزادرپدوخ  اه و  هرجنپ  برد ، یارب  هرادجکت  یدالوف  چناپ  لور  هرکرک  بصن 
دزی  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

زا سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمأت  اب  ناگیار  هلاس  طرش 2  دیقیب و  یتناراگ  ینابیتشپ و  تامدخ  یزادناهار ، بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هلاس هد  شورف 

دزی ناتسا  یلم  کناب  بختنم  هبعش  یارب 18 یاهزادرپدوخ  اه و  هرجنپ  برد ، یارب  هرادجکت  یدالوف  چناپ  لور  هرکرک  بصن 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یروهمج راولب   ، 8917944948 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021541 :: 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

کناب کناب بختنم   بختنم هبعش   هبعش 1818 یارب   یارب یاهزادرپدوخ   یاهزادرپدوخ وو   اهاه   هرجنپ   هرجنپ برد ، ، برد یارب   یارب هرادجکت   هرادجکت یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 3030

هتسب هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 123 ھحفص 22 
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  سپ  زور  تدم 14  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس  سم  عمتجم  ظیلغت  روما  یریوصت  تراظن  متسیس  داجیا  زا  تسا  ترابع  دادرارق  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

لداعم هصقانم  رد  تکرش  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  هئارا  ییاناوت  دنشاب -  هتشاد  ار  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  دیاب  رگ  هصقانم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  6.000.000.000

:: سردآ سردآ

نفلت 34303417-034 و 021-82138078 (034  ) 34303418 :: نفلت :: nicico.com sarcheshmeh.nicicocomنفلت تیاسبو تیاسبو
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

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمکی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40101152 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریگناخ یتایلمع  هقطنم  یریگ  هزادنا  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریگناخ  یتایلمع  هقطنم  سخرس  یوضر ، ناسارخ  ناتسا  راک  ماجنا  لحم 

هام  10: تدم

دش  دهاوخ  ماجنا   WWW.SETADIRAN.IR سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  عیانص  هتشر  هبتر 5  لقادح  ای  تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هتشر  هبتر 5  لقادح 

( دقن هجو  زیراو  ای  و   ) لایر غلبم 790,150,000  هب  هصقانم   ) راک عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  یکناب  همان  تنامض  هیهت  - 

کالپ 18 سدنهم 6  شبن  سدنهم ، نابایخ  داشرا ،  راولب  مایخ ،  راولب  دهشم ،  قرش -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  رازگ  هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ

051  - :: 319 و 37047318 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

عمتجم عمتجم ظیلغت   ظیلغت روما   روما یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس داجیا   داجیا زازا   تسا   تسا ترابع   ترابع دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3232

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا زکرم   زکرم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن 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 :

زا 123 ھحفص 23 
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رهش فجن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرمود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090657000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19:00هرامش ات  هصقانم  دانسا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور 

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 19:00  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021809 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  جنپ  زور  حبص  تعاس 09:00   - 1401/10/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش فجن  رهش  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

034-42397380 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2201/1401/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6022000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یاههاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیمورا ناتسرهش  هژورپ  یارجا  لحم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 102 لوا  هقبط  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  یولوم  نابایخ  هیمورا  رد  عقاو  اهدادرارق  روما  رتفد   :: سردآ سردآ

04433477170 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

04433444475 :: سکف WAZARGASسکف  ًً@ :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434

ناتسا ناتسا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 123 ھحفص 24 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091498000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا  نامتخاس  باب  ود  کینورتکلا  تظافح  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  درونجب  یلامش  ناسارخ   ، 9415675949 یتسپ :  دک  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  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

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091498000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  تاسیسات  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  درونجب  یلامش  ناسارخ   ، 9415675949 یتسپ :  دک  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  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

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس باب   باب ودود   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3636

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 3737

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  - هچراپکی یفیک  یبایزرا  نامزمه  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یرس 27/1401  :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو ذغاک   :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022786 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  قوف  یمومع  تاصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسبرادم ، یاهنیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  دیرخ و   46/1401/ فلا /11 - 

( 2  ) دیدجت  ) نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و 
دیدجت )  ) نامتخاس طاسبنا  زرد  دیدزاب +  هچیرد   + KVA400 روتارنژ لزید  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  دیرخ و   46/1401/ فلا /28 - 

( دیدجت  ) ریسم یاهامنبآ  حالصا  ناجونم و  نسح –  هاچ  روحم  ییاهتنا  شخب  ضیرعت  یزاسهب و  لیمکت   46/1401/ فلا /30 - 

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

بونج یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  فلا  : تکاپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  یناشن  هب  نامرک  ناتسا 

سامت 1456 زکرم   03443317523 :: نفلت :: 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

ناگزمره ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/9/14   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگزمره یادن   :: عبنم اتعبنم زا 1401/9/22   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022845 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نان هناخراک  مدنگ ،  یزکرم  رابنا  مدنگ ،  زابور  رابنا  رابناهج ،  هار  هس  رابنا  رد  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره ناتسا  رد  عقاو  یتابن  نغور  نزاخم  عمتجم  یناقح ،  دیهش  ینیشام 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یمالسا  دازا  هاگشناد  یوربور  هاگشناد  نابایخ  سابعردنب   :: سردآ سردآ

33668009 :: 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

 + + دیدزاب دیدزاب هچیرد   هچیرد  +  + KVA400KVA400 روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ هتسبرادم   - - هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هاچ هاچ روحم   روحم ییاهتنا   ییاهتنا شخب   شخب ضیرعت   ضیرعت وو   یزاسهب   یزاسهب لیمکت   لیمکت نامتخاس -  -  نامتخاس طاسبنا   طاسبنا زرد   زرد

3838

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 123 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sn2r2uzs5evrv?user=37505&ntc=6022786
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6022786?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cmkpt83f88wjc?user=37505&ntc=6022845
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6022845?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005452000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023062 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش ) بکوک  جرک (  هبعش 2  دیدج  نامتخاس  هتسب  رادم  نیبرود  نفلت ، یرهش ، یرارطضا و  قرب  یرتویپماک ، هکبش  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

( یقرش بکوک  جرک (  هبعش 2  دیدج  نامتخاس  هتسب  رادم  نیبرود  نفلت ، یرهش ، یرارطضا و  قرب  یرتویپماک ، هکبش  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/01/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 9 یرادرهش  یوربور  دابا  تلود  هاراهچ  جرک   ، 3133815476 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

زیربت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090736000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023124 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قطانم 1 و 3  ناوخ )  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت )  رهش  کیفارت  لرتنک  زکرم  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  یاهنیبرود  هعسوت  دیرخ و  کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و 

یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  زیربت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قطانم 1 و 3  ناوخ )  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 ( زیربت رهش  کیفارت  لرتنک  زکرم  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  یاهنیبرود  هعسوت  دیرخ و  کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و 

لایر   4,322,190,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/01/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زکرم یرادرهش  یبونج  راز  هلال  شبن  یدازآ  نابایخ  زیربت   ، 5174643119 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروبع6021623 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نامتخاس نامتخاس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نفلت ، ، نفلت یرهش ، ، یرهش وو   یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب یرتویپماک ، ، یرتویپماک هکبش   هکبش هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4040

 ( ( ناوخ ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود کیفارت (  (  کیفارت لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 123 ھحفص 27 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کالپ و6021651 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
یاهروحم رد  ینارمع  ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

رهش زا  یجورخ 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تعرس6022045 لرتنک  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  یزادنا ، هحفص 15)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6022441 شیاپ  یتراظن  دنمشوه  یاه  هناماس  هژورپ  هحفص 15)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن6022444 دنمشوه  یاه  هناماس  هژورپ  هحفص 15)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداتس یا و  همیب  یاه  هزوح  هب  طوبرم  تست  طیحم  یاه  سیباتید  هاگیاپ  یزادنا  هار  تمدخ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099226000023 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتسویپ  کرادم  رد  هدش  جرد  یمازلا  طیارش  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015426-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداتس یداتس وو   یایا   همیب   همیب یاه   یاه هزوح   هزوح هبهب   طوبرم   طوبرم تست   تست طیحم   طیحم یاه   یاه سیباتید   سیباتید هاگیاپ   هاگیاپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 123 ھحفص 28 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنهرف ترازو  رد  هدنیآ  نایناریا  یزاجم  نیمز  تکرش  هب  طوبرم  افو  ناسر  مایپ  یعامتجا و  هکبش  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 یارب  یمالسا  داشرا  و 
1101000017000115 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رد  هدنیآ  نایناریا  یزاجم  نیمز  تکرش  هب  طوبرم  افو  ناسر  مایپ  یعامتجا و  هکبش  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 یارب 

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یتسیزهب  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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6021569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.لاس کی  تدم  هب  تنرتنیا  کارتشا  هنیزه  نآ و  تخاس  ریز  تعرسرپ و  تنرتنیا  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003706000391 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917911838 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  یتسیزهب  یرافغ -  هللا  تیآ  خ  سابعردنی -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33348959-076  ، 33313057-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34313051-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو گنهرف   گنهرف ترازو   ترازو ردرد   هدنیآ   هدنیآ نایناریا   نایناریا یزاجم   یزاجم نیمز   نیمز تکرش   تکرش هبهب   طوبرم   طوبرم افو   افو ناسر   ناسر مایپ   مایپ وو   یعامتجا   یعامتجا هکبش   هکبش هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
140 1140 1 لاس   لاس یارب   یارب یمالسا   یمالسا داشرا   داشرا

4343

.لاس .لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا کارتشا   کارتشا هنیزه   هنیزه وو   نآنآ   تخاس   تخاس ریز   ریز وو   تعرسرپ   تعرسرپ تنرتنیا   تنرتنیا هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 123 ھحفص 29 
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ساملس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6021705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا تبون  یزاسرهش  هچراپکی  متسیس  تمدخ :  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005763000101 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ساملس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یتسویپ دانسا  قباطم  یتساوخرد  یاه  رازفا  مرن  حرش  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  دانسا  رد  یتساوخرد  کرادم  هیلک  یراذگراب 

 . دشاب یم  یمازلا  اتفا  مرا و  یهاوگ  هئارا  -

5881713389 یتسپ :  دک  ساملس ،  ناتسرهش  یرادنامرف  بنج  دیحوت  نادیم  ماما  نابایخ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35243006-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35243004-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ لنپ  تخاس  تساوخرد و  قبط  S600 رتویپماک ولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000945 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاناکرهم هدننک  هضرع  عجرم   SPIRIT IT یتراجت مان   Flow-X/S لدم ولف  هدننک  حیحصت  دربراک  یکینورتکلا  رتویپماک  ولف  الاک :  مان 
هاگتسد 44 دادعت : 

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

 --- هزور تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا تبون   تبون یزاسرهش   یزاسرهش هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس تمدخ :  :  تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

یشزومآ یشزومآ لنپ   لنپ تخاس   تخاس وو   تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط S600S600 رتویپماک   رتویپماک ولف   ولف ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجریس یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال هارمه  هب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000242 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  لاسرا  یداهنشیپ  هاگتسد  گولوتاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و 

ناجریس رابنا  لیوحت 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: 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 هارمه   هارمه هبهب   هدش   هدش هئارا   هئارا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISO9001 - ISO14001- یاهدرادناتسا شیاریو  نیرخآ  ساسا  رب  -  IMS هچراپکی تیریدم  متسیس  یناسر  زورب  یرگنزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یصوصخ  طیارش  حرشب   ISO45001

1101001326000047 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ./ دشابیم یمازلا  تسویپ  تادنتسم  حرشب  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  یاهزوجم و  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISO9001  -  ISO1400 1 -ISO900 1  -  ISO1400 1 - یاهدرادناتسا   یاهدرادناتسا شیاریو   شیاریو نیرخآ   نیرخآ ساسا   ساسا ربرب   - -   IMSIMS هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب وو   یرگنزاب   یرگنزاب ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش حرشب   حرشب   ISO45001ISO45001

4848

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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هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 31  هب  هیمورا  یرادرهش  یاه  تیاس  بو  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000258 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم  تروپاس  سراپ  یتراجت  مان  هدش  یحارط  ییاوقم  هتسب  یدنب  هتسب  عون  تیاس  بو  ینابیتشپ  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

نابات ید 
هتسب 31 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  هب  ددع  دادعت 31  هب  هیمورا  یرادرهش  یاه  تیاس  بو  ینابیتشپ  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33417407-044  ، 33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه تیاس   تیاس بوبو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 123 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m2kxxepdtl2me?user=37505&ntc=6022620
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6022620?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  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 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مولع هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  تهج  هلاس  هس  رابتعا  اب   corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  ددع   500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت یکشزپ 

1201090360000019 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هلاس هس   Padvish Antivirus Corporate Terminal - 

یوقت  86126371
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  500 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  دحاو  تشادهب  هدکشناد  انیسروپ  سدق خ  بالقنا خ  بصن خ  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613151 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  - انیسروپ نابایخ  - سدق نابایخ  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86126205-021  ، 88954912-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42933271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 126 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LICENSE VEEAM ONE V11 INSTANT +5000 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563  یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  تسارح  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ

یفجن یاقآ  ینف  ریغ  تالاوس  یردیح 84169239  نناخ  ینف  تالاوس   :: نفلت نفلت
84169410

:: تیاسبو تیاسبو

84312128 :: 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

ارجاو6021560 بصن  هارمه  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  زاین  دروم  مالقا  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

corporatecorporate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ددع   ددع   500500 ناونع : : ناونع 5050

LICENSE VEEAM ONE V11  INSTANT +5000LICENSE VEEAM ONE V11  INSTANT +5000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6021310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیولسع ات  لمح  هنیزه  تسا , هدش  هدروآ  تسویپ  رد  ینف  ماهبا  عفر  تهج  سامت  هرامش  تاصخشم و  تاقلعتم : PLC و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  متشه  هاگشیالاپ 

1101096412000348 زاین :  هرامش 
متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   SM321 DI لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   6ES7231-5ND32-0XB0 لدم  SIATIC S7-1200 یریگ هزادنا  تظافح و  لرتنک  متسیس   PLC گولانآ یدورو  لوژام  الاک :  مان 

زربلا ییالط  یاههار  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس
ددع 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نف  اراک  شرتسگ  امزآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  نتراک   AG-S72-101-P لدم یلیمکت   PLC S7-1200 یشزومآ تیک  الاک :  مان 

نف اراک  شرتسگ  امزآ 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب متشه  هاگشیالاپ  هیولسع  ات  لمح  هنیزه  تسا , هدش  هدروآ  تسویپ  رد  ینف  ماهبا  عفر  تهج  سامت  هرامش  تاصخشم و  تاقلعتم : :: PLC و  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319558-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیک تیک یریگ -  -  یریگ هزادنا   هزادنا وو   تظافح   تظافح لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس   PLCPLC  گولانآ گولانآ یدورو   یدورو لوژام   لوژام - - PLCPLC  متسیس متسیس یلرتنک   یلرتنک وو   یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو تراک   تراک ناونع : : ناونع
یلیمکت یلیمکت   PLC S7- 1200PLC S7- 1200 یشزومآ   یشزومآ

5252
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون 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

6021325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم   ICS یروف عطق  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004399 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ جومارف  هدننک  هضرع  عجرم   FMP یتراجت مان   ESD-S7-400 لدم  ESD نک عطق  متسیس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   :: 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

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ICSICS یروف   یروف عطق   عطق متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5353
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(MICROMASTER- 6SE6440-ZAD32-ZDA1-37KW  ) تاصخشم اب  ویارد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000474 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
(MICROMASTER- 6SE6440-ZAD32-ZDA1-37KW  ) تاصخشم اب  ویارد  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
لمآ ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب لانیجروا  ون و  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  زین  تخادرپ و  طیارش  لیوحت و  نامز  تدم  یاراد  روتکاف  شیپ  تسویپ 

ددرگ هعلاطم  ( تسویپ  ) رادیرخ طیارش 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

09336468487 و نایوپ :  - 43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت نفلت
01144902302

:: تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MICROMASTER-  6SE6440-ZAD32 -ZDA1-37KWMICROMASTER-  6SE6440-ZAD32 -ZDA1-37KW  ویارد ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6021851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  . PLC لاتیجید تراک  یجورخ  نشیلوزیا  هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000959 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ردنیف یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  لدم 40   PCB لاصتا عون  هیاپ  هلر 8  الاک :  مان 
هبعج 60 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ داهنشیپ  یلخاد  ربتعم  یاه  دنرب  زا  اهالاک 

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ 
.ددرگ یم  ماجنا  تسویپ   ITP قبط الاک  زا  یسرزاب 

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

32912716-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا لیاف   لیاف هبهب   افطل   افطل  . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا . . PLCPLC  لاتیجید لاتیجید تراک   تراک یجورخ   یجورخ نشیلوزیا   نشیلوزیا هلر   هلر ناونع : : ناونع 5555
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نادمه یتعنص  یاه  کرهش  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 17 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  قبط  نزر  راهب و  ییاذغ  ناکرسیوت -  یاهکرهش  ییانشور  هکبش  گنیروتینام  تازیهجت  بصنو  هیهت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001157000017 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/01 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516795393 یتسپ :  دک  دازآ ،  نابایخ  یوریور  داهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38235806-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232886-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  یلرتنک  یتعنص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001056 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AXIOMTEK هدنزاس عجرم   AX 60530WB-X180P لدم  AX یرس یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا قبط   قبط نزر   نزر وو   راهب   راهب ییاذغ   ییاذغ ناکرسیوت -  -  ناکرسیوت یاهکرهش   یاهکرهش ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش گنیروتینام   گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5656

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یلرتنک   یلرتنک یتعنص   یتعنص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناوال تفن  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   MADECO TEMPERATURE INDICATOR SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000491 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چوس روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس چوس رگلمع   رگلمع ناونع : : ناونع 5858

یهاگشناد یهاگشناد داهج   داهج تخاس   تخاس   UPSUPS تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشناد داهج  تخاس   UPS تاعطق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005016 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   PS50 لدم  V 24 ژاتلو  AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ماس

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  لوژام  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

GREEN یتراجت مان   GP680R لدم  W 680 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
GREEN یتراجت مان   GP1230B لدم  W 1230 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP280S لدم  W 280 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
روشک  TRANGO هدنزاس عجرم   TRANGO یتراجت مان   VDC Rack mount power supply 48 لدم  W 300 ناوت  Rackmount هیذغت عبنم  الاک :  مان 

نایراک تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یرواخ ناجیابرذآ  یرورپماد  هدننک  هضرع  عجرم   POWER SUPPLY یتراجت مان  لدم 94834501   kw 5 ناوت زاف  کت  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نیشرپ تراجت  هروطسا  هدننک  هضرع  عجرم   LED Power Supply یتراجت مان   15LED لدم  W 10 ناوت  LED غارچ هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بط ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   DC POWER SUPPLY یتراجت مان  لدم 001-53104-40  یکشزپ  امسالپ  لیرتسا  هاگتسد  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AC POWER SUPPLY لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ینف  داهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6021389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا دیدزاب  / کینیلکو ناتسرامی  یناشن ) شتا  ینمیا و  روما  ) یناشن شتا  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشهاوخ 09122504527/23602099 سدنهم  یگنهامه 

1101050259001055 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ژارتم 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یناشن یناشن شتا   شتا وو   ینمیا   ینمیا روما   روما )) یناشن یناشن شتا   شتا هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 6060
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ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6021877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم هبعش  تاناما  قودنصراکدوخ  قیرحافطاو  مالعا  متسیس  شزومآو  یتناراگو  یزادنا  هارو  بصن  ، لمح ، یحارط ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  طیارش و  ساسارب   ، ناهفصا

1101001195000018 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هام 2 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا مزال  هیدات  ذخا  اب  تسویپ ، تاصخشم  طیارش و  ساسارب  ، دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  ( یزادنا هار  لمح و  ، بصن ، یحارط  ) اه هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناهفصا یناشن  شتآ  نامزاس 

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم هبعش   هبعش تاناما   تاناما قودنصراکدوخ   قودنصراکدوخ قیرحافطاو   قیرحافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس شزومآو   شزومآو یتناراگو   یتناراگو یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، لمح لمح ،، یحارط یحارط ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش ساسارب   ساسارب  ، ، ناهفصا ناهفصا
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ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6022197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب  ، ناهفصا روما  هرادا  یاه  هنازخ  قیرحافطاو  مالعا  متسیس  شزومآو  یتناراگو  یزادنا  هارو  بصن  ، لمح ، یحارط ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  طیارش و 

1101001195000019 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هام 2 دادعت : 

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

زا مزال  هیدات  ذخا  اب  تسویپ ، تاصخشم  طیارش و  ساسارب  ، دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  ( یزادنا هار  لمح و  ، بصن ، یحارط  ) اه هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناهفصا یناشن  شتآ  نامزاس 

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرحافطاو قیرحافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس شزومآو   شزومآو یتناراگو   یتناراگو یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، لمح لمح ،، یحارط یحارط ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6022228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/31 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  قبط  ) یناشن شتآ  یتاسیسات  مالقا  فیدر   10 ناونع : 

14013048 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یتاسیسات   یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   1010 ناونع : : ناونع 6363
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مق ناتسا  زاگ   :: 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 20 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6022341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیهش نادیم  و  هر "  " ینیمخ ماما  نادیم  نیب  رد : عقاو   ) هرامش 3 نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  لیمکت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 18) هچوک  نیدلا ،  نیز 

1101091459000083 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

ینمیا تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  نتشاد و  نینچمه  و  یراکنامیپ و )...  تیحالص  دأت  همانساسا ، تکرش ، تبث  یهاوگ   ) تکرش کرادم  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  تسیابیم  هدوب و  یمازلا  تمیق ، داهنشیپ  هئارا  ماگنه  رد  یعامتجا  روما  راک و  هرادا  زا 

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36121214-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیهش دیهش نادیم   نادیم وو   هرهر " "  " " ینیمخ ینیمخ ماما   ماما نادیم   نادیم نیب   نیب ردرد : : عقاو   عقاو  ) ) هرامش  33 هرامش نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لیمکت   لیمکت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
(( 1818 هرامش   هرامش هچوک   هچوک نیدلا ،  ،  نیدلا نیز   نیز

6464

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

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

زا 123 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z3am6kx39vaw4?user=37505&ntc=6022341
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6022341?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدع لیوحت و  زا  دعب  تابلاطم  مامت  تسویپ و  ینف  تاصخشم  قبط  کر  هبعج  سا و  یپ  وی  لدبم و  هکبش و  چیئوس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریذپ یم  تروص  تساوخرد  اب  الاک  تریاغم 

1101090440000052 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  تیالو )  ) مج یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   MEAN WELL هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MEAN WELL یتراجت مان   RSP-3000-24 لدم  W 3000 ناوت یتعنص  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
کیرتکلا دیشفا  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب الاک  تریاغم  مدع  لیوحت و  زا  دعب  تابلاطم  مامت  تسویپ و  ینف  تاصخشم  قبط  کر  هبعج  سا و  یپ  وی  لدبم و  هکبش و  چیئوس  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ یم  تروص  تسویپ  تساوخرد 

7558165163 یتسپ :  دک  مج ،  ناتسرهش  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37622196-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37622196-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم کرکر -  -  هبعج   هبعج وو   ساسا   یپیپ   ویوی   وو   لدبم   لدبم وو   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 123 ھحفص 47 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم زا  یکی  یور  رب  شزومآ  یرازفا و  تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی تفن  لاقتنا 

1101001105001165 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مدوم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31365156-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریز لوادج  هب  هجوت  اب  ار  هقطنم  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  دراد  رظن  رد  مالیا  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  باختنا و 

1101091363000095 زاین :  هرامش 
مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 12 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رانک هصقانم  رد  دشابن  قوف  یاه  متیآ  زا  کیره  نیمات  هب  رداق  ای  دنکن و  صخشم  تمیق  قوف  یاه  متیآ  زا  کی  ره  یارب  یتکرش  هک  یتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  نآ  تمیق  داهنشیپ  هب  هدش و  هتشاذگ 

6931415951 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2245753-0843  ، 32228474-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228020-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا نزاخم   نزاخم زازا   یکی   یکی یور   یور ربرب   شزومآ   شزومآ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لفق   لفق هارمه   هارمه هبهب   مدوم   مدوم تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6666

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 123 ھحفص 48 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6021465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماسرد هدش  یراذگراب  تسویپ  تاصخشمو  حرش  قبط   - UTM -Pars Gate NG400 N5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000858 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 400  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باراد 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 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

6021481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  رتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091128000105 زاین :  هرامش 

باراد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تراجت  ناژون  هدننک  هضرع  عجرم   SHUTTLE یتراجت مان  لدم 920   ADSL مدوم الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یاهالاک  تسیل  تسا و  هباشم  دک  ناریا  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد رارق  هناماس  رد  یباختنا  یالاک  لباقم  رد  ار  نآ  لک  تمیق  دینک و  تسویپ  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 

دینک یراذگراب  اددجم  دیئات و  ار  هدش  تسویپ  طیارش  لیاف  افطل 

7481917793 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  باراد - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53540014-071  ، 53540011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53543791-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماسرد هناماسرد هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو حرش   حرش قبط   قبط  -  - UTM -Pars  Gate NG400  N5UTM -Pars  Gate NG400  N5 ناونع : : ناونع 6868

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم رتویپماک   رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 123 ھحفص 49 
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6021614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( میس یب  روشک (  یمومع  کنارت  ویدار  روتارپا  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000270 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  تامدخ  حرش  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2  ) یداتس تارادا  یزکرم و  نامتخاس  تنرتنیا  سیورس  دناب و  یانهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000120 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   -- روشک روشک یمومع   یمومع کنارت   کنارت ویدار   ویدار روتارپا   روتارپا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7070

(( 22  ) ) یداتس یداتس تارادا   تارادا وو   یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس وو   دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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 یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6021692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

R510 لدم ساکار  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000361 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارود قفا  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FortiAP-223B لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

R510 لدم ساکار  تنیوپ  سسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164910-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: 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

6021696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتناک دادعت 6  هب  نفلت  طخ  هکبش و  قرب و  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093384000083 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
رتم 300 دادعت : 

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

زادرپراک .ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  طیارش   . ههام کی  لقا  دح  هیوست   . یمسر روتکاف  هئارا  هدوب و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم اب 09196973910  سامت  ای  دیآ و  لمعب  دیدزاب  لحم  زا  یراذگ  تمیق  زا  لبق   - برع  09127393551

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

R510R510 لدم   لدم ساکار   ساکار تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7272

رتناک رتناک   66 دادعت   دادعت هبهب   نفلت   نفلت طخطخ   وو   هکبش   هکبش وو   قرب   قرب یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6021768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 60 - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  - تسویپ لیاف  قبط  بصن  تازیهجت  چوس و  ددع  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  بصن  لیوحت و  زا  سپ  زور 

1101004366000085 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/21 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 : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  رب  هقرفتم  یاه  هنیزه  مامت  باهذ و  بایا و  لمح و  هنیزه  - دنشاب دزی  ناتسا  رد  لاعف  یگدنیامن  یاراد  دیاب  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

- دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 لانرتنیا   لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  اگم  ات 300  تنرتنیا 30  دناب  یانهپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000064 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک یاهلباک  بارخ  ریسم  ضیوعت  تهج  دلیف ) هلژ  یلاناک   ) جوز 06 لباک 50 رتم  350 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000992 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCLCSCD2MM لدم  m 2 لوط دم 50  یتلام   LC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 350 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رصع 09169141669 تیاغل 14 حبص  تاعاس 8 طقف  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  حیحص  زاین  یلک  حرشو  هباشمدکناریا 
ددرگ  یسررب  تسویپ  تسیل  - ههامود تخادرپ 

دوش یراذگراب  بوغرمو  تیفیکاب  یالاک  تمیق   - دوش دیق  امتح  سامت  هرامش 

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

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ افطل   افطل اگم   اگم   300300 اتات     3030 تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 7575

لاناک لاناک یاهلباک   یاهلباک بارخ   بارخ ریسم   ریسم ضیوعت   ضیوعت تهج   تهج دلیف ) ) دلیف هلژ   هلژ یلاناک   یلاناک  ) ) 0606 جوز   جوز 5050 لباک   لباک رتم   رتم 350350 ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6022187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 2 تسویپ  . لیاف  قبط  هکبش  یا و  هنایار  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000157 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انایرآ تاطابترا  یاضف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WIC-2AM-V2 لدم تروپ  هکبش 2  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2 تسویپ  . لیاف  قبط  هکبش  یا و  هنایار  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تازیهجت  چیوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001882 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تازیهجت  چیوس و  دیرخ   :: 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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   22 هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 7777

 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دادعت   دادعت وو   دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تازیهجت   تازیهجت وو   چیوس   چیوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 123 ھحفص 54 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rsa9pbh9wz9tv?user=37505&ntc=6022187
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6022187?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aqz52dunhl7kz?user=37505&ntc=6022473
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6022473?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6022644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام  چیوسدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101001022001884 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لوژام  چیوسدیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دادعت   دادعت وو   دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا لوژام   لوژام وو   چیوسدیرخ   چیوسدیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 123 ھحفص 55 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یا  هنایار  هکبش  داجیا  یتارباخم و  هکبش  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000262 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک ماجنا  زا  سپ  هام  رثکادح 3  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قباطم 

تسا دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 
تسا هدنشورف  هدهعب  باسحاصافم  تاروسک و  هیلک 

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

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک قرش  تشادهب  زکرم  هکبش  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  یراذگاو  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091481000076 زاین :  هرامش 

جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش داجیا   داجیا وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 8080

تشادهب تشادهب زکرم   زکرم هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8181

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

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

6022869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یتارباخم  ویدار  ملق  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001226 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهگ هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   Rb Qrt 5 ac لدم  GHZ 5.8 سناکرف یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

بونج ناماگشیپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تسویپ 

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

34188299-061  ، 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

ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 17 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000061 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یتارباخم   یتارباخم ویدار   ویدار ملق   ملق 33 ناونع : : ناونع 8282

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

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

1101092935000845 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3KX-NM-1G لدم هنایار  هکبش  چیئوس  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایای هنومن   هنومن هئارا   هئارا ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یرونربیف   یرونربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

8484

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   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  بصن  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

ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 17 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000060 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 8585

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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   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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  هکبش  یرون  ربیف  دروکچپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001883 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   DIN-DIN--xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نادیپس جاوما 
رتم 1 دادعت : 

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

سامت ءایک  یاقآ  اب 86751322  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا هنومن  وروتکاف  شیپ  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  تسیمازلا  تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش یرون   یرون ربیف   ربیف دروکچپ   دروکچپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6022931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000573 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  ممات  هدهع  هی  لمح  هنیزه  دیهد  تمیقینف  تاصخشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WRT1900ACS تنیوپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000196 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کالفا تراجت  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-WA5110G لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم  09354558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ks.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یرون  ربیف  هکبش  یبارخ  عفر  یزاسزاب و  یرادهگن و  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

WRT1900ACSWRT1900ACS تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 8989

ناتسا ناتسا یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6022957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  متیا /  3  / یرون ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک 15 دادعت 

1101092447001057 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یرتم  هرقرق   N164.191 لدم  single mode حرط روک  یرون 24  ربیف  الاک :  مان 
رتم 15 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک 15/ دادعت  تسا / یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  دشاب / یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تاسوخرد  لماک  حرش  متیآ /  3  / یرون ربیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 08633492906 نفلت  تسا / هباشم  دک  ناریا 

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

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: 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 ناونع : : ناونع 9191

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

6022976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یاضاقت 3161810343  ییویدار  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000920 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوم یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NEDA 1615 لدم  GHz 15 سناکرف  16E1 و Ethernet یدورو عون  ویوورکام  لاتیجید  هطقن  هب  هطقن  هلر  ویدار  الاک :  مان 
رواخ

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-9-204-م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023142 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/09/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک لوا و  هارمه  یاهرادناتسا  قبط  تسویپ   LOM گرب کی  حرشب  زاف 8  دیدج  تیاس  هژورپ  نویامه -  دیدج  لیابوم  تیاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ولناصا یاقآ  قاتا 104 -  دیرخ  دانسا  تفایرد  لحم  دحاو  ناجنز -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا -  عمتجم  ناجنز -   :: سردآ سردآ

02433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02433473333 :: 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

هب6021569 تنرتنیا  کارتشا  هنیزه  نآ و  تخاس  ریز  تعرسرپ و  تنرتنیا  هکبش  یزادنا  هار  بصن و 
.لاس کی  تدم 

هحفص 28) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ویوورکام ویوورکام لاتیجید   لاتیجید هطقن   هطقن هبهب   هطقن   هطقن هلر   هلر ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 9292

دیدج دیدج لیابوم   لیابوم تیاس   تیاس ناونع : : ناونع 9393

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

یشزومآ6021944 لنپ  تخاس  تساوخرد و  قبط  S600 رتویپماک هحفص 28)ولف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه6022313 هب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
سنسیال

هحفص 28) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6022779corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  ددع  هحفص 28)500  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دادعت6022925 دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تازیهجت  چیوسدیرخ و 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  مالعتسا  طیارش  اب  قباطم  سکام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002634 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
MUX ای رسکلپ  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31365156-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MUXMUX  ایای رسکلپ   رسکلپ یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ لودج  قبط   ) ترازو ۀزوح  سنارفنک  نلاس  لاو  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000102 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ لودج  قبط   ) ترازو ۀزوح  سنارفنک  نلاس  لاو  وئدیو  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس لاو   لاو وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  یزاسرهش ، هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( یمایم دورهاش و   ) نانمس ناتسا  قرش 

نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ کرادم  قبط  یظافحسا  هزوح  رد  لیردراگ  یرادهگن  عیفرت و  ریمعت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004616000012 زاین :  هرامش 

یمایم یزاسرهش  هار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

مرگ ولیک  56300 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

یمایم رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . درادن تخادرپ  شیپ  تخادرپ  هب  یمازلا  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضماو و  رهم  یتسویپ  کرادم 

3631613548 یتسپ :  دک  یمایم ،  ناتسرهش  یربارت  هار و  هرادا  قرب -  هرادا  بنج  (ع -) اضر ماما  راولب  یمایم -  یمایم ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622260-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622643-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  اردص  دیدج  رهش  یرادرهش   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اردص رهش  ود  کی و  زاف  یزاسور  هدایپ  یزاس و  هطوحم  تهج  هدامآ  رگم  نتب  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005391000086 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  اردص  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دبیم نتب  مرا  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یبعکم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف   kg\m^3 150 رایع هدامآ  رگم  نتب  الاک :  مان 

بعکم رتم  230 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اردص رهش  ود  کی و  زاف  یزاسور  هدایپ  یزاس و  هطوحم  تهج  هدامآ  رگم  نتب  دیرخ  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7199433869 یتسپ :  دک  سراف ،  اردص  یرادرهش  رهش ، کناب  یناقوف  هقبط  نارادساپ ، راولب  اردص ، رهش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410334-071  ، 36414418-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36414413-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یظافحسا   یظافحسا هزوح   هزوح ردرد   لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   عیفرت   عیفرت ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 9696

یزاسور یزاسور هدایپ   هدایپ وو   یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم تهج   تهج هدامآ   هدامآ رگم   رگم نتب   نتب دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یرافغ  کراصح  هدودحم  رگتیچ  روحم  رد  تباث  تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000127 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 8.000.000.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  رابتعا  فقس   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض  ** 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رقنس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6022204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رقنس رهش  حطس  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005255000072 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  رقنس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف تقد  دوخ  تمیق  مالعا  رد  دشاب  یم  ینوناق  تاروسک  یمامت  لماش  نامیپ  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6751653111 یتسپ :  دک  دمحا ،  هداز  ماما  بنج  یسراف  ناملس  نابایخ  رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422033-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422057-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تباث تباث تافلخت   تافلخت تبث   تبث نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

رقنس رقنس رهش   رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 123 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bpynrwprd2k3a?user=37505&ntc=6021802
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6021802?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jmml4zmuzb54a?user=37505&ntc=6022204
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6022204?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت 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

6022317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف دیئات  روتکاف و  شیپ  قاصلا  هب  مازلا  تسویپ و  تاعالطا  قبط  یزادنا  هار  بصن و  اب  یرتم  تیاب 980 4  ینیداف  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش یراذگراب 

1101094897002749 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یزادنا هار  بصن و  زا  سپ  روتکاف  هیوست  .هدنسورف  یراذگ  تمیق  لاطبا  صقان  تاعالطا  یراذگراب  دشابیم .  زاین  دروم  یمالعا  دنرب  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذیمن ماجنا  بصن  زا  لبق  تخادرپ  شیپ  هنوگچیه  .دشابیم 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرف مرف دیئات   دیئات وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قاصلا   قاصلا هبهب   مازلا   مازلا وو   تسویپ   تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   یرتم   یرتم   44   980980 تیاب   تیاب ینیداف   ینیداف دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع
هدش هدش یراذگراب   یراذگراب

100100
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یقرش ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6022670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط   LED تاو رباعم 32  ییانشور  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب هناخراک  یتناراگ  لاس  یاراد 5  دیاب  امتح  هدش  هئارا  یاهغارچ 

1101005090000197 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبیاغ دیون  هدننک  هضرع  عجرم   Z.F.R یتراجت مان   N15 لدم  W 32 ناوت  LED ییانشور غارچ  الاک :  مان 
هلعش 300 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس باسح  هیوست.تسا  یمازلا  ریناوت  هیدیئات  یتسویپ و  ینف  تاصخشم  تیاعر.دشابیم  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  ههام 

5156938888 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهشداتساراولب - زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33385310-041  ، 33283514-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283539-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  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 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

6021330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یتناراگ لاس   لاس   55 یاراد   یاراد دیاب   دیاب امتح   امتح هدش   هدش هئارا   هئارا یاهغارچ   یاهغارچ .یتسویپ   .یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   LEDLED  تاو تاو   3232 رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
.دنشاب .دنشاب هناخراک   هناخراک

10 110 1

دنبارآ دنبارآ کجو   کجو یقرب   یقرب لفقو   لفقو تشگنا   تشگنا رثا   رثا وو   ناوختراکو   ناوختراکو هلاناک   هلاناک ودود   رلرتنک   رلرتنک وو   یایا   هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ تسیل  قیقد  تاصخشم  قبط  دنبارآ  کجو  یقرب  لفقو  تشگنا  رثا  ناوختراکو و  هلاناک  ود  رلرتنک  یا و  هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  تلود  هناماس 

1101001265000099 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
هداز یوفص  دیس  زان  حرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PVC سنج یکینورتکلا  ناوختراک  هاگتسد  دربراک  رفیام  سامت  نودب  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ASSA هدنزاس عجرم   6390IF لدم ددرت  لرتنک  زکرم  اب  ناوختراک  طبار  هکبش  تحت  یکینورتکلا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
اصحا ینمیا  رازفا 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم   DONYAYE PARDAZESH یتراجت مان   RB2 لدم هجرد  یا 120  هخاش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
رصن تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  رصن  تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم   RP116 لدم نایرج  ید  یآ  یپ  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ متسیس  کرا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   GEOVISION یتراجت مان   GV-Rk1352 لدم ناوختراک  اب  رفن  ددرت  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود هناماس  .تسویپ  تسیل  قیقد  تاصخشم  قبط  دنبارآ  کجو  یقرب  لفقو  تشگنا  رثا  ناوختراکو و  هلاناک  ود  رلرتنک  یا و  هخاش  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم 

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6021461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورتشه ناتسرهش  زاگ  هرادا  یدورو  برد  رد  دنب  هار  هاگتسد  بصن  هیهت و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000655 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دورتشه رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار یدنب  هبتر  کرادم  ای  دنیامن  ذخا  تیحالص  یفیک و  یبایزرا  تارمن  کرادم  هئارا  اب  ًالبق  یتسیاب  مالعتسا  رد  یلام  داهنشیپ  هئارا  یارب  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52621834-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیبآ ییایمیش  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 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

6022677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا هگنل  ود  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001465000052 زاین :  هرامش 
کیبآ ییایمیش  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

کالفا نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  ردالاوآ  یتراجت  مان  ناملآ  روتوم  رکناد  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشابیم یمازلا  ءاهب  مالعتسا  هدش  لیمکت  تمرف  یراذگراب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  بصن  لحم  زا  دیدزاب  - 2

 : یتسپ دک  سکروپیس ،  تکرش  یوربور  کروبمچ  هداج  کیبآ  نامیس  هناخراک  زا  دعب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 50  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3337178748

45367290-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45367287-026 :: 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

دورتشه دورتشه ناتسرهش   ناتسرهش زاگ   زاگ هرادا   هرادا یدورو   یدورو برد   برد ردرد   دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 103103

کیتاموتا کیتاموتا هگنل   هگنل ودود   برد   برد ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دص  ات  رفص  زا  راک  ماجنا  تانبرک -  یلپ  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ات 15:30 تعاس 8  یراک  یاهزور  طقف  سامت   – 09122134272  – یکدق 85162386 یاقآ  یگنهامه  نفلت 

1101001070000375 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب6022317 مازلا  تسویپ و  تاعالطا  قبط  یزادنا  هار  بصن و  اب  یرتم  تیاب 980 4  ینیداف  دنبهار 
هدش یراذگراب  مرف  دیئات  روتکاف و  شیپ  قاصلا 

هحفص 66) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرب 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 07 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش هدش و  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  چنیا 3  روتینام 55  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4 

1101007004000246 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   PH550 لدم  in 55 چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
زادرپ نایار  ناتسزوخ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

ایشرپ هدیا  ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نوتوف  یتراجت  مان   3280T لدم هتسبرادم  نیبرود  یزیر  همانرب  لباق  لاناک  زاس 32  هریخذ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32235134-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد چنیا  33   چنیا   5555 روتینام   روتینام وو   هاگتسد   هاگتسد   99 لاناک   لاناک   3232 ردروکر   ردروکر هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشنودیرف یباوختخت  ناتسرامیب 54   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجاو بصن  هارمه  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092777000012 زاین :  هرامش 

رهشنودیرف یباوختخت  ناتسرامیب 54  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 34 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

رهشنودیرف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات افطل   - تسویپ تسیل  قبط  ارجاو  بصن  ارمه  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  زاین  دروم  مالقا  دیرخ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  باسح 4 هیوست   - دنیامن تسویپ  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  ناگدننک 

8591773611 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  رهشنودیرف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57592042-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57597205-031 :: 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

ارجاو ارجاو بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تخاس   تخاس ریز   ریز زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیرفعج یرادرهش   :: 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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6021659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور یقبام 45  دقن  دصرد  تخادرپ 50  هوحن  دوش /  مالعا  سامت  هرامش  ددرگ /  هعلاطم  تسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005153000011 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  هیرفعج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3744115566 یتسپ :  دک  هیرفعج ،  یرادرهش  یزرواشک  کناب  بنج  یرادرهش  نابایخ  هیرفعج  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36223434-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36222899-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

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

ناتسچولب ناتسیس و  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

6021763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  یریوصت (  تراطن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000529 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یعراز مناخ   05431166259 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6021854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 15  هب   - هاشنامرک ناتسا  یکشزپماد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003372000013 زاین :  هرامش 

یکشزپماد هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  تاحیضوت  یتساوخرد و  مالقا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هاشنامرک  یکشزپماد  لک  هرادا  رد  نآ  لیوحتو  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  - 2

.دامرف لصاح  سامت  یمیهاربارتکد 09351789922  یاقآ  نفلت  هرامش  اب  رتشیب  تاحیضوت  هب  زاین  تروص  رد  -3

6715848345 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  - مج ماج  راولب  ( تفن  ) نارادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38358864-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38355633-083 :: 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

یریوصت یریوصت تراطن   تراطن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 109109

ددع ددع   1515 دادعت   دادعت هبهب    - - هاشنامرک هاشنامرک ناتسا   ناتسا یکشزپماد   یکشزپماد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6021896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تازیهجت  ریاس  ینوی و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000441000059 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
دنیارف زیرفا  هدننک  هضرع  عجرم   POLYCOM یتراجت مان   RSS2000 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لاتیجید  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  باسحاصافم و  هیهت  - یمازلا الاک  ندوب  لانیجروا  - هدننک نیمات  هدهع  رب  تاروسک  یمامت  - یتناراگ یاراد  - کراپ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم سانشراک  دات  الاک و  لیوحتزادعب  زور  30 تخادرپ - یمازلاروتکاف شیپ  هئارا  - زاین تروص  رد  هدوزفا 

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  ولزان  سیدرپ  یوربور  هاگشنادراولب  رتمولیک 11 هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33275124-044  ، 32751240-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32776142-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   ینوی   ینوی نیبرود   نیبرود 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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همیم رهش و  نیهاش  سیدلگ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب   5375PB لدم تیاس  لیام  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092515000077 زاین :  هرامش 

همیم رهش و  نیهاش  سیدلگ   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c5375epb لدم یتظافح  یاه  متسیس  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسارح دحاو  هیدیئات  هدنشورف -  اب  لمح  هیارک  ههام -  تخادرپ 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاقآ  09132063400 یدنوخآ -  یاقآ   09138698909 یثرا - نایک  یاقآ  یگنهامه 09138905731  نفلت  دوش .  دیق  امتح  سامت  نفلت  یمازلا -  روتکاف  شیپ 

نایدهم

8315641151 یتسپ :  دک  سیدلگ ،  کرهش  رهش - نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45260801-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45263801-031 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوفزد ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  تسویپ  لیاف  کالم  هدوب و  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   ) تاقلعتم نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روپرطاش 09165321911

1101094693000090 زاین :  هرامش 
لوفزد ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 9 دادعت : 

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

( دشاب یم  تسویپ  لیاف  کالم  هدوب و  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   ) تاقلعتم نیبرود و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپرطاش 09165321911

6461795615 یتسپ :  دک  کاشم ،  دیهش  هچوک  یرظتنم و  نابایخ  نیب  بالقنا  نابایخ  لوفزد  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253881-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230039-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس 3 رد  عقاو  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  لرتنک  نامتخاس  ثادحا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000510 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  مالعتسا  دانسا  تکرش و  کرادم  ندومن  تسویپ  سامت و  هرامش  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52110026-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود لرتنک   لرتنک نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1141 14
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نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6022777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AG لدم  TITAN ینزو زمرق  نودام  روسنس.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004208000031 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   AMH122 لدم کناب  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413953141 یتسپ :  دک  کالپ 60 ،  نامیا  هچوک  شبن  یلامش  یسودرف  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891-028  ، 33891101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891120-028 :: 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

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 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

6022871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091989000085 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

کناب کناب ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

داتس داتس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 1161 16

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   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

6022925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت چیوسدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101001022001886 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تازیهجت چیوسدیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مارچ یرادرهش   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050236000015 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  مارچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

مارچ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدوزفا  شزرا  نودب  یداهنشیپ  یاه  تمیق.ددرگ  یرازگراب  لیمکت و  دیاب  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7576114469 یتسپ :  دک  مارچ ،  یرادرهش  - یرهطمدیهشراولب - مارچ مارچ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32362220-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361986-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دادعت   دادعت وو   دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تازیهجت   تازیهجت وو   چیوسدیرخ   چیوسدیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 118118

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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تباث6021802 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 66)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرل هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lo.tci.ir :: عبنم تقوعبنم نایاپ  تیاغل  خیرات 16/09/1401  زا   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم 26/09/1401 یرادا 

6022949 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تالاصتا  اب   Front Access 2000 127 دیسا دلیس  یرتاب  لولس  و 60  تالاصتا ،  اب   Front Access 100 AH 127  - دیسا دلیس  یرتاب  لولس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اصتا اب   Front Access 155 127 دیسا دلیس  یرتاب  لولس   40

لایر نیمضت 535/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  لوا  هقبط  ناتسرل  هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  نازابناج ،  راولب  دابآ ،  مرخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

یرتاب6022949 لولس  و 60  تالاصتا ،  اب   Front Access 100 AH 127  - دیسا دلیس  یرتاب  لولس 
 ... تالاصتا و اب   Front Access 2000 127 دیسا دلیس 

هحفص 83) )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بالضاف6021312 یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   CCTV یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  هحفص 5)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

FrontFront   2 0002000 دیسا  127127   دیسا دلیس   دلیس یرتاب   یرتاب لولس   لولس   6060 وو   تالاصتا ،  ،  تالاصتا اباب     Front Access  100  AHFront Access  100  AH  127127  - - دیسا دیسا دلیس   دلیس یرتاب   یرتاب لولس   لولس ناونع : : ناونع
 ...  ... وو تالاصتا   تالاصتا اباب     AccessAccess

1191 19
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6021692R510 لدم ساکار  تنیوپ  هحفص 46)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6022846PAIA کدی تراک  ددع  کدی CCUB و 5  تراک  ددع  یرون و 5  سسکا  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6022943WRT1900ACS تنیوپ هحفص 46)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6023124 ( ناوخ کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 22)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبارآ6021330 کجو  یقرب  لفقو  تشگنا  رثا  ناوختراکو و  هلاناک  ود  رلرتنک  یا و  هخاش  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

کالپ و6021651 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
یاهروحم رد  ینارمع  ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

رهش زا  یجورخ 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هب6022317 مازلا  تسویپ و  تاعالطا  قبط  یزادنا  هار  بصن و  اب  یرتم  تیاب 980 4  ینیداف  دنبهار 
هدش یراذگراب  مرف  دیئات  روتکاف و  شیپ  قاصلا 

هحفص 66) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یروبع6021623 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تباث6021802 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 66)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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 " ) " ) 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

تباث6021802 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 66)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 123 ھحفص 85 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجیابرذآ نهآ  هار  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 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

6022168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط  ) یناشن شتآ  یاه  هدننک  شوماخ  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000207 زاین :  هرامش 

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  زیربت - نها  هار  هاگتسیا  رابنا  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یموب  دیاب  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   - هطوبرم سانشراک 

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440051-041  ، 34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: 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

قیرح6021577 یافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرحافطاو6021877 مالعا  متسیس  شزومآو  یتناراگو  یزادنا  هارو  بصن  ، لمح ، یحارط ، دیرخ
تسویپ تاصخشم  طیارش و  ساسارب   ، ناهفصا یزکرم  هبعش  تاناما  قودنصراکدوخ 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6022168( یتسویپ لیاف  قبط  ) یناشن شتآ  یاه  هدننک  شوماخ  هحفص 9)ژراش  قیرح  ( قیرح

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

قیرحافطاو6022197 مالعا  متسیس  شزومآو  یتناراگو  یزادنا  هارو  بصن  ، لمح ، یحارط ، هحفص 41)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نادیم6022341 نیب  رد : عقاو   ) هرامش 3 نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  لیمکت و  تایلمع 
هرامش 18) هچوک  نیدلا ،  نیز  دیهش  نادیم  و  هر "  " ینیمخ ماما 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 120120

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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

ناتسا6022000 یاههاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هحفص 22)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا6022064 نامتخاس  باب  ود  کینورتکلا  تظافح  یارجا  حلاصم و  هحفص 22)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6022065 تظافح  یارجا  حلاصم و  هیهت  یفیک  یبایزرا  هحفص 22)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک وراد  اذغ و  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 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

6021891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زرتاو یناپمک  تخاس  سناسرولف  روتکتد 2475 پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092061000039 زاین :  هرامش 

نامرک وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913555 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یولع  غاب  تفه  روحم  یادتبا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325910-034  ، 31325909-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325922-034 :: 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

زرتاو6021891 یناپمک  تخاس  سناسرولف  روتکتد 2475 هحفص 87)پمال  روتکتد  ( روتکتد

زرتاو زرتاو یناپمک   یناپمک تخاس   تخاس سناسرولف   سناسرولف 24752475 روتکتد   روتکتد پمال   پمال ناونع : : ناونع 12 112 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

کیتاموتا6021505 یاه  برد  تاریمعت  یرادهگن و  یاهمتسیسسیورس و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

کناب6022777 ریگدزد  متسیس  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ینف تسویپ  قباطم  یرتاب  نیبرود و  هیاپ  نیبرود ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هجوت 

1101030128000212 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   PXW-Z150 لاتیجید یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
SONY

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   JMARY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JMARY یتراجت مان   KT-255 لدم یموینیمولآ  سنج  یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ییالع هلا  حور  هدننک 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ینف تسویپ  قباطم  یرتاب  نیبرود و  هیاپ  نیبرود ، دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هجوت 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتاب یرتاب وو   نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ نیبرود ، ، نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6021360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Omron- 16mm-3z4s-LE VS-1614H1N  ) تاصخشم اب  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000475 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
(Omron- 16mm-3z4s-LE VS-1614H1N  ) تاصخشم اب  زنل  - 

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

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

.دشاب لانیجواو  ون  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تخادرپ  طیارش  لیوحت و  نامز  تدم  یاراد  روتکاف  شیپ  تسویپ 

.ددرگ هجوت  تسویپ  یاه  لیاف  هب 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 123 ھحفص 89 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3z8hsy58b3wjd?user=37505&ntc=6021360
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6021360?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6021777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم سانشراک  داتو  ربتعم  یتناراگ  اب  ZX420 لدم گنچوکا  چنیا  ویسپ 15 دناب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003682000054 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  راوخرب  مهدا  هدازمامارد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا لحارم  ماجنا  زادعب  یدقن  تروصب  هیوست 

8164793968 یتسپ :  دک  ( ، 250 با  ) یلصم نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619185-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36616198-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   1515 ویسپ   ویسپ دناب   دناب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6021916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  تاصخشم و  اب  قباطم  رظن  دروم  تاقلعتم  هارمه  هب   R 1502N لدم سکاتنپ  یرادرب  هشقن  نیبروددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091015000082 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بانب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ورتم هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   PANASONIC یتراجت مان   WILDTC 2002 لدم یسدنهم  یرادرب  هشقن  نیبرود  الاک :  مان 

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

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  بانب  ناتسرهش  رد  الاک  لیوحت 

تسا یمازلا  نا  تیاعر  هکدشاب  یم  یتسویپ  دانسا  رد  رظن  دروم  نیبرود  ینف  تاصخشم  تاحیضوت و  ریاس 

5551897618 یتسپ :  دک  بانب ،  یرادرهش  ماما  نابایخ  بانب  یقرش  ناجیابرذآ  بانب ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722010-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37724272-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم رظن   رظن دروم   دروم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     R 1502NR 1502N  لدم لدم سکاتنپ   سکاتنپ یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن نیبروددیرخ   نیبروددیرخ ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 07 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد شش  نژیو  سکیا  چنیا  نویزیولت 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست 

دوش یمن  هداد  خساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 
1201001036000491 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

یرتاب6021328 نیبرود و  هیاپ  نیبرود ، هحفص 22)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6021360 هحفص 22)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

هاگتسد6021526 چنیا 3  روتینام 55  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6021541 رادم  یاهنیبرود  یرادهگن  بصن و  تامدخ  یراپس  هحفص 22)نورب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ارجاو6021560 بصن  هارمه  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  زاین  دروم  مالقا  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریگ6021598 هزادنا  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 22)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6021659 هتسب  رادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نژیو نژیو سکیا   سکیا چنیا   چنیا   5050 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 126126

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

یریوصت6021763 تراطن  یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 73)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا6021777 ویسپ 15  دناب  هحفص 22)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تباث6021802 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 66)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش6021809 حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  یارجا  هحفص 22)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6021854 دادعت 15  هب   - هاشنامرک ناتسا  یکشزپماد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 73)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6021896 تسیل  قبط  تازیهجت  ریاس  ینوی و  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اب6021916 قباطم  رظن  دروم  تاقلعتم  هارمه  هب   R 1502N لدم سکاتنپ  یرادرب  هشقن  نیبروددیرخ 
یتسویپ طیارش  تاصخشم و 

هحفص 22) نیبرود  ( نیبرود

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

تعرس6022045 لرتنک  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  یزادنا ، هحفص 15)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب6022184 رادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نژیو6022220 سکیا  چنیا  هحفص 22)نویزیولت 50  نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم6022739 نیبرود و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6022746 رادم  یاه  نیبرود  لرتنک  نامتخاس  هحفص 73)ثادحا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لزید6022786 هاگتسد  کی  یزادنا  هار  دیرخ و  هتسبرادم  - یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
ضیرعت یزاسهب و  لیمکت  نامتخاس -  طاسبنا  زرد  دیدزاب +  هچیرد   + KVA400 روتارنژ

هاچ روحم  ییاهتنا  شخب 

هحفص 22) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6022845 رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 22)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داتس6022871 هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 73)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6023057 شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هحفص 73)هار  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6023062 هتسب  رادم  نیبرود  نفلت ، یرهش ، یرارطضا و  قرب  یرتویپماک ، هکبش  هحفص 22)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6023124 ( ناوخ کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 22)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

انیس ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6021681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعا تروصنیا  ریغردو  دشاب  ندوب  یلصا  طرشب  مالقا  هیلک  تسویپ  تسیل  قبط  (pacs  ) سکپ تاعالطا  زاس  هزیخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  زوجمو.دش  دهاوخ  تراسخ 

1201030550000125 زاین :  هرامش 
انیس ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

 . دش دهاوخ  تراسخ  مالعا  تروصنیا  ریغردو  دشاب  ندوب  یلصا  طرشب  مالقا  هیلک  تسویپ  تسیل  قبط  (pacs  ) سکپ تاعالطا  زاس  هزیخذ  هاگتسد  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راد تدم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136746911 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  دابآ  نسح  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63121409-021  ، 66348582-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66348582-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( pacspacs  ) ) سکپ سکپ تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 127127

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

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

زا 123 ھحفص 94 
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راهباچ یتعنص   - یراجت دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/9/14   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021776 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس هکبش  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  متسیس  تاعطق  رورس و  تاعطق  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نویلیم  هدرپس 1.850   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 2.000.000  تمیق 

هناخریبد دحاو  ود  هرامش  یرادا  نامتخاس  یتعنص  یراجهت -  دازا  هقطنم  نامزاس  راهباچ   :: سردآ سردآ

35312335-054 :: نفلت :: www.cfzo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6021526 چنیا 3  روتینام 55  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6021681(pacs  ) سکپ تاعالطا  زاس  هریخذ  هحفص 94)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6021776 تازیهجت  یزاس و  هریخذ  متسیس  تاعطق  رورس و  تاعطق  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ، 
نامزاس

هحفص 94) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دورتشه6021461 ناتسرهش  زاگ  هرادا  یدورو  برد  رد  دنب  هار  هاگتسد  بصن  هیهت و  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

هب6022317 مازلا  تسویپ و  تاعالطا  قبط  یزادنا  هار  بصن و  اب  یرتم  تیاب 980 4  ینیداف  دنبهار 
هدش یراذگراب  مرف  دیئات  روتکاف و  شیپ  قاصلا 

هحفص 66) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نامزاس نامزاس هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق وو   رورس   رورس تاعطق   تاعطق یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 128128

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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

هاگتسد6021526 چنیا 3  روتینام 55  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6022350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP یتراجت مان  هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000223 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتیاهنو هتفرگ  رارق  نامزاس  ینف  هدنیامن  دات  دروم  دیاب  رظن  دروم  یالاک.ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تسویپ  لیاف  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155443402 سامت نفلت.دشابیم  نادهاز  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33480120-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPHP  یتراجت یتراجت مان   مان هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 129129

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  تاصخشم  لقادح  ربتعم و  سنسیال  اب  یناریا  لاویاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000195 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XGS لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم  0934558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   تاصخشم   تاصخشم لقادح   لقادح وو   ربتعم   ربتعم سنسیال   سنسیال اباب   یناریا   یناریا لاویاف   لاویاف ناونع : : ناونع 130130

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Isolute تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000238 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PHARMAGONA یتراجت مان   g 500 یطوق یدنب  هتسب  عون   SPE column chromabons تشک طیحم  الاک :  مان 

شیدنا رورس 
یطوق 3 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .ددرگ  هئارا  یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215105-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  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 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095403000012 زاین :  هرامش 

قربدیلوت تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا نیبم  کینورتکلا  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL 380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار اهرورس  یزادنا  هار  بصن و  یتسیاب  هدنشورف  زاین ، تروص  رد.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  یدادرارق  ینوناق و  تاروسک  هیلک  الاک و  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دهد ماجنا  دوخ  هنیزه  هب  نامرک  هاگورین  رد 

7637149153 یتسپ :  دک  نامرک ،  ینامیلس  مساق  دبهپس  دیهش  هاگورین  ناجنسفر  نامرک  نابوتا  رتمولیک 20  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33372986-034  ، 32521222-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SPE column chromabonsSPE column chromabons تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 131131

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 132132

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ الاک  حرش  اب  قباطم  رورس  قاتا  حالصا  شیارآ و  هب  طوبرم  تازیهجت  کر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001047000034 زاین :  هرامش 

یزرواشک شخب  رد  یراذگ  هیامرس  هعسوت  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66907152-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66907153-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6021776 تازیهجت  یزاس و  هریخذ  متسیس  تاعطق  رورس و  تاعطق  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ، 
نامزاس

هحفص 94) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6022350HP یتراجت مان  هنایار  هحفص 96)رورس  رورس  ( رورس

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

دامن6022669 تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  تاصخشم  لقادح  ربتعم و  سنسیال  اب  یناریا  هحفص 96)لاویاف  رورس  ( رورس

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

6022758SPE column chromabons تشک هحفص 96)طیحم  رورس  ( رورس

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

رورس6022894 هاگتسد  هحفص 96)ود  رورس  ( رورس

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

رورس6023014 قاتا  حالصا  شیارآ و  هب  طوبرم  تازیهجت  کر و  هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس قاتا   قاتا حالصا   حالصا وو   شیارآ   شیارآ هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DEWPOINT ANALAYZER CONDUMAX تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001059 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   MICHELL یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  هزرل  متسیس  دربراک   CONDUMAX II لدم منبش  هطقن  لماک  روسنس  الاک :  مان 

سراپ دنیارف  نیورآ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   MICHELL
تس 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتسیاب  اضاقت  تسا .  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هیارا  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444423-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6021886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACCELEROMETER CODE:5704-WI-4-02-A-0100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001058 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  هزرل  دربراک   SERIES 3516 روسنس الاک :  مان 

نابیتشپ دادنب  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا  انمض.دشابیم  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  حرش  رادقم و  دادعت و  رظن  زا  یتسیاب  یلاسرا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444423-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DEWPOINT ANALAYZER CONDUMAXDEWPOINT ANALAYZER CONDUMAX ناونع : : ناونع 134134

ACCELEROMETER CODE:5704-WI -4-02 -A-0 100ACCELEROMETER CODE:5704-WI -4-02 -A-0 100 ناونع : : ناونع 135135
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101092288004366 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنروا تراجت  انرب  هدننک  هضرع  عجرم   DCEC هدنزاس عجرم   DONG FENG T375 نویماک روتوم  لماک  ردراتیر  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یشیورد سابع  هدننک  هضرع  عجرم   T375 گنف گناد  نویماک  روتوم  لماک  ردراتیر  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادنکوج یبجر  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   SHIYAN یتراجت مان  لدم 1921  زنب  نویماک  هعطق  تاتسومرت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
روتایدار هدننک  هضرع  عجرم   Q.S CONTRAL هدنزاس عجرم   PT-ME045 ینف هرامش  سورتکا  زنب  نویماک  روتایدار  بآ  یدورو  دربراک  یکیتسالپ  نزخم  الاک :  مان 

ناریا
تس 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رونخس مالس  هدننک  هضرع  عجرم   AYDINLAR یتراجت مان  لدم 1921  زنب  نویماک  هعطق  نامرف  لیم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هداز قشاع  یجات  هدننک  هضرع  عجرم   MAYSAN یتراجت مان  لدم 1921  زنب  نویماک  تسار  تمس  ولج  لماک  رنف  کمک  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رجت تراجت  ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  لیزرب  هدنزاس  روشک  زنب  نویماک  روتوم  پاپوس  لیم  دربراک   EC 042 0.75 یزلف شوب  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
VG1540040231 ینف هرامش  هاوگ  هدننک  هضرع  عجرم  ووه  نویماک  ردنلیس  یور  بآ  یجورخ  دربراک  هعطق  هلول  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

روحم هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   HD325-6 کارتپماد روتوم  هدننک  کنخ  متسیس  روتایدار  دربراک  هعطق  عون  ییوناز  الاک :  مان 
نیشام

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظندم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

 ..  .. وو تنویماک   تنویماک رامش   رامش روسنس   روسنس یزلف   یزلف هحفص   هحفص رنف -  -  رنف کمک   کمک نامرف -  -  نامرف لیم   لیم زنب -  -  زنب نویماک   نویماک هعطق   هعطق تاتسومرت   تاتسومرت نویماک -  -  نویماک روتوم   روتوم لماک   لماک ردراتیر   ردراتیر ناونع : : ناونع 136136
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002195 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6021856DEWPOINT ANALAYZER CONDUMAX(99 هحفص روسنس  ( روسنس

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

6021886ACCELEROMETER CODE:5704-WI-4-02-A-0100(99 هحفص روسنس  ( روسنس

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

هحفص6022030 رنف -  کمک  نامرف -  لیم  زنب -  نویماک  هعطق  تاتسومرت  نویماک -  روتوم  لماک  ردراتیر 
 .. تنویماک و رامش  روسنس  یزلف 

هحفص 99) روسنس  ( روسنس

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

هحفص 99)روسنس6022299 روسنس  ( روسنس

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

کناب6022777 ریگدزد  متسیس  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 137137
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: 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

6021514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا   + plr دشاب لاعف   + network essential سنسیال  + cisco C9200L 24T 4G E تروپ چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093384000082 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم 09196973910 سدنهم  اب  سامت  موزل  تروص  رد  - ههام کی  لقادح  هیوست  - یمسر روتکاف  هئارا  - ناگیار لحم  هب  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع 138138
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت 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

6022287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتکرش ای  یهاگشورف  گربرس  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا  هب  مازلا   ) هدش تسویپ  ریوصت  قبط  هدش 1/4  تس  رشرپ  یاه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002745 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نایتراپ تعنص  ردنک  یتعنص  هورگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   bar 720 راشف  in 1/4 زیاس لدم 13050061  یکیرتکلا  میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

نایتراپ تعنص  ردنک  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف 30 هیوست  .ددرگ  ظاحل  یراذگ  تمیق  رد  لمح  هنیزه  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیحت  .دشابیم  زاین  دروم  الاک  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراکهزور

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MTPP-610-140110612 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6022297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرک 09199121589 سدنهم  ینف  سانشراک   OMRON چیئوسورکیم یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا میظنت   میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 139139

OMRONOMRON  چیئوسورکیم چیئوسورکیم ناونع : : ناونع 140140
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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون 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

6022546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه نزوس  نیشام  یور  یروسناسآ  چیئوس  تیمیل  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یمازلا  دانسا  لاسرا  اضما و  رهم و  )

1101001338000232 زاین :  هرامش 
نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانیهاوگ هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هبتر 5  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  تکرش و  یتبث  کرادم  ریواصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  دیاب  تسا و  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانیهاوگ  ینمیا و  تیحالص 

ینیسح 55122338 یاقآ  مرتحم  رظان  هرامش 

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55122612-021  ، 55122300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه نزوس   نزوس نیشام   نیشام یور   یور یروسناسآ   یروسناسآ چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل بصن   بصن ناونع : : ناونع 141141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000305 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتعنص6021334 هیذغت  عبنم  کر -  هبعج  سا و  یپ  وی  لدبم و  هکبش و  چیئوس  هحفص 46)هیهت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6021514 هحفص 103)چیئوس 24  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6021768 لانرتنیا 48  هکبش  اتید  هحفص 46)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکیرتکلا6022287 میظنت  لباق  چیئوس  هحفص 103)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

6022297OMRON هحفص 103)چیئوسورکیم چیئوس  ( چیئوس

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

یهاگشناد6022375 داهج  تخاس   UPS هحفص 35)تاعطق یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دادعت6022473 دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تازیهجت  چیوس و  دیرخ 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم 

هحفص 46) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اه6022546 نزوس  نیشام  یور  یروسناسآ  چیئوس  تیمیل  هحفص 103)بصن  چیئوس  ( چیئوس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 142142

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

هعجارم6022644 دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  لوژام  چیوسدیرخ و 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب 

هحفص 46) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تمیق6022900 یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  یرونربیف  لوژام 
دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا  ددرگ  یراذگ 

هحفص 46) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 103)چیئوس6022909 چیئوس  ( چیئوس

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

دادعت6022925 دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تازیهجت  چیوسدیرخ و 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

تروپ6021768 لانرتنیا 48  هکبش  اتید  هحفص 46)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس6022041 هحفص 35)رگلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رکیپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001344 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-300MP3A CTIVE لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6022314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001420 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

.تسیمازلا روتکافشیپ  یرازگراب  .یراک  زور  تسیب  تخادرپ.دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتوص یتوص متسیس   متسیس وگوگ   دنلب   دنلب ناونع : : ناونع 143143

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قبط   قبط  ) ) سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 144144

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

یرتاب6021328 نیبرود و  هیاپ  نیبرود ، هحفص 22)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6021360 هحفص 22)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

چنیا6021777 ویسپ 15  دناب  هحفص 22)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یتوص6022159 متسیس  وگ  هحفص 107)دنلب  توص  ( توص

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

نژیو6022220 سکیا  چنیا  هحفص 22)نویزیولت 50  نیبرود  ( نیبرود

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

6022314( تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  هحفص 107)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

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

6021537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  سوم  دیلک و  هحفص  روتینام و  اب  لماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000229 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ نمهب  ناتسرامیب 22  رابنا  لیوحت   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص وو   روتینام   روتینام اباب   لماک   لماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 123 ھحفص 109 
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

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

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

6021565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  سوم  دیلک و  هحفص  روتینام و  اب  لماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000230 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  ههیارک  هنیزه  - فاوخ نمهب  ناتسرامیب 22  رابنا  لیوحت   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

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

6021566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  3 زربلا لدم  لباترپ  هیاپاب  تداعس  B9 لباترپ هراک  هس  گنیروتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000231 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   ABRACON هدنزاس عجرم   Alborz B9 لدم گنیروتینام  متسیس  دربراک   ASFL1-12.000MHZ-EC-T لدم  MHz 12 روتالیسا الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ ناتسرامیب  رابنا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص وو   روتینام   روتینام اباب   لماک   لماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146

لباترپ لباترپ هیاپاب   هیاپاب تداعس   تداعس B9B9  لباترپ لباترپ هراک   هراک هسهس   گنیروتینام   گنیروتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147

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

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

زا 123 ھحفص 110 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیلرد  جردنمدادعت  هبو  تاصخشم  قبط...ورگپاچ  ، روتینام ، رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  یاهتسیل  تاصخشم  قبط  یلصا  زاین.تسا  هباشماهدک  ناریا 

1101090392000039 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LIDE 100 لدم تخت  رنکسا  الاک :  مان 

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

نماک رتسگ  نایار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LBP-3010 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON هدنزاس عجرم   GT-S50 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 

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

هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   Green Magnum plus لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نف تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   GB 256 تیفرظ  SSD SX900 2.5 SATAIII لدم هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سیدرپ هنایار  دربهار  هدننک  هضرع  عجرم   GEIL یتراجت مان  لدم 1333   GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماسرد  یتناراگ  تدمو  عون  ، تازیهجتریاسواهرتویپماک تاصخشمرکذابروتکاف  شیپامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلتاب یرادا  تاعاسرد  ینف  لاوسدوجو  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورفاب...و  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  .10 کالپ یگنسهوکدهشم 14 : لیوحت لحم 

.دیریگب سامت  05138409132

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 ،  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38452271-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38420027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگپاچ رگپاچ ،، روتینام روتینام ،، رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6022131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  قبط  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  زیاس 20   XVISION روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000066 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2030H لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نوخ لاقتنا  رابنا  : لیوحت لحم  دادرخ 1401-  26: دیسر رس  (- ازخا 101 ) یمالسا هنازخ  دانسا  : هیوست هوحن  - دوش مالعتسا  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد  (- مود قاتشم  ) ناهفصا

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6022194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  هروتینام ، ود  لارتناس  هاگتسدکی  هارمه  هب  روتینام  هاگتسد   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000203 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلزنم هب  زایندروم  کرادم  یرازگراب  تسویپ و  ینف  تاصخشم  لودج  لیمکت  مدع  - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدعهب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  - ههام تخادرپ 3  - دشاب یم  فارصنا 

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

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا قبط   قبط ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هارمه   هارمه   2 020 زیاس   زیاس   XVIS IONXVISION  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 149149

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هروتینام ، ، هروتینام ودود   لارتناس   لارتناس هاگتسدکی   هاگتسدکی هارمه   هارمه هبهب   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1515 ناونع : : ناونع 150150
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6022512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - monitor led with minimum size 20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001247 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - monitor led with minimum size 20 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    -  - monitor led with minimum s ize 20monitor led with minimum s ize 20 ناونع : : ناونع 151151
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نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا  یتناراگاب   hP137FnW لدم اب  دیفسو  هایس  رتنیرپ  ددع  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا یتناراگ  اب   LG22MK400 –HB لدم رتویپماک  روتینام  ددع  4

1201005070000077 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

یم لطاب  ءاضما  رهم و  نودب  روتکاف  شیپ  مهبم و  تاداهنشیپ  اب  دشاب  یم  یمازلا  ابش  هرامش  هدوزفا و  شزراو  ءاضماو  رهم  اب  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ اباب     LG22MK400  LG22MK400  –HBHB  لدم لدم رتویپماک   رتویپماک روتینام   روتینام ددع   ددع یلصا  44 یلصا یتناراگاب   یتناراگاب   hP137FnWhP137FnW  لدم لدم اباب   دیفسو   دیفسو هایس   هایس رتنیرپ   رتنیرپ ددع   ددع 55 ناونع : : ناونع
یلصا یلصا

152152
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دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6022905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  زکرم  برد  ات  راب  لمح  هیارک  .ههام  تخادرپ 6 .تسویپ  لیاف  قباطم  .ددع  تناس 5 ومیسام 90  لاسگرزب   spo2 بورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف 

1101090734000207 زاین :  هرامش 
دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  زکرم  برد  ات  راب  لمح  هیارک  .ههام  تخادرپ 6 .تسویپ  لیاف  قباطم  .ددع  تناس 5 ومیسام 90  لاسگرزب   spo2 بورپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33436998-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   زکرم   زکرم برد   برد اتات   راب   راب لمح   لمح هیارک   هیارک .ههام   .ههام 66 تخادرپ   تخادرپ .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم .ددع   .ددع 55 تناس   تناس   9090 ومیسام   ومیسام لاسگرزب   لاسگرزب   spo2spo2 بورپ   بورپ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف

153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6022920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  زکرم  برد  ات  راب  لمح  هیارک  .ههام  تخادرپ 6 .تسویپ  لیاف  قباطم  .ددع  تناس 5 ومیسام 90  دازون   spo2 بورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف 

1101090734000208 زاین :  هرامش 
دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

SHENZHEN MED-LINK هدنزاس عجرم   S0010F-S لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لافطا ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELECTRONICS TECH CO.LTD

ددع 5 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  زکرم  برد  ات  راب  لمح  هیارک  .ههام  تخادرپ 6 .تسویپ  لیاف  قباطم  .ددع  تناس 5 ومیسام 90  دازون   spo2 بورپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33436998-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   زکرم   زکرم برد   برد اتات   راب   راب لمح   لمح هیارک   هیارک .ههام   .ههام 66 تخادرپ   تخادرپ .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم .ددع   .ددع 55 تناس   تناس   9090 ومیسام   ومیسام دازون   دازون   spo2spo2 بورپ   بورپ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف

154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  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 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6022985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، نایمرد هوکریز ،  زاگ  تارادا  رابنا  ینابهگن و  گنیروتینام ،  قاتا  ثادحا  نامیپ  دانسا  هیهت  دروآرب و  هرتم ،  یحارط ،  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشیبرس نادنبهن و 

1101091444000038 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ملق 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یماظتنا ،  یورین  یادهش  نابایخ  یادتبا  یرادا -  تیاس  ( - ص  ) مظعا ربمایپ  راولب  - دنجریب دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9719866838

32392000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400533-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6021526 چنیا 3  روتینام 55  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوم6021537 دیلک و  هحفص  روتینام و  اب  لماک  متسیس  هحفص 109)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

سوم6021565 دیلک و  هحفص  روتینام و  اب  لماک  متسیس  هحفص 109)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

لباترپ6021566 هیاپاب  تداعس  B9 لباترپ هراک  هس  گنیروتینام  هحفص 109)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رگپاچ6021645 ، روتینام ، هحفص 109)رتویپماک روتینام  ( روتینام

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

راهب و6021867 ییاذغ  ناکرسیوت -  یاهکرهش  ییانشور  هکبش  گنیروتینام  تازیهجت  بصنو  هیهت  هژورپ 
تسویپ مالعتسا  دانسا  قبط  نزر 

هحفص 35) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دک6022131 ناریا  قبط  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  زیاس 20   XVISION هحفص 109)روتینام روتینام  ( روتینام

تارادا تارادا رابنا   رابنا وو   ینابهگن   ینابهگن گنیروتینام ،  ،  گنیروتینام قاتا   قاتا ثادحا   ثادحا نامیپ   نامیپ دانسا   دانسا هیهت   هیهت وو   دروآرب   دروآرب هرتم ،  ،  هرتم یحارط ،  ،  یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 155155

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

دک6022194 ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  هروتینام ، ود  لارتناس  هاگتسدکی  هارمه  هب  روتینام  هاگتسد   15
( تسا هباشم 

هحفص 109) روتینام  ( روتینام

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

یهاگشناد6022375 داهج  تخاس   UPS هحفص 35)تاعطق یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسا6022512 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - monitor led with minimum size 20(109 هحفص روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6022673 روتینام  ددع  یلصا 4 یتناراگاب   hP137FnW لدم اب  دیفسو  هایس  رتنیرپ  ددع  5
یلصا یتناراگ  اب   LG22MK400 –HB لدم

هحفص 109) روتینام  ( روتینام

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

.ههام6022905 تخادرپ 6 .تسویپ  لیاف  قباطم  .ددع  تناس 5 ومیسام 90  لاسگرزب   spo2 بورپ
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  زکرم  برد  ات  راب  لمح  هیارک 

هحفص 109) روتینام  ( روتینام

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

هیارک6022920 .ههام  تخادرپ 6 .تسویپ  لیاف  قباطم  .ددع  تناس 5 ومیسام 90  دازون   spo2 بورپ
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  زکرم  برد  ات  راب  لمح 

هحفص 109) روتینام  ( روتینام

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

رابنا6022985 ینابهگن و  گنیروتینام ،  قاتا  ثادحا  نامیپ  دانسا  هیهت  دروآرب و  هرتم ،  یحارط ،  هژورپ 
تارادا

هحفص 109) 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

هاگتسد6021526 چنیا 3  روتینام 55  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریگ6021598 هزادنا  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 22)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6021854 دادعت 15  هب   - هاشنامرک ناتسا  یکشزپماد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 73)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6022739 نیبرود و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لزید6022786 هاگتسد  کی  یزادنا  هار  دیرخ و  هتسبرادم  - یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
ضیرعت یزاسهب و  لیمکت  نامتخاس -  طاسبنا  زرد  دیدزاب +  هچیرد   + KVA400 روتارنژ

هاچ روحم  ییاهتنا  شخب 

هحفص 22) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تفن6021387 لاقتنا  نزاخم  زا  یکی  یور  رب  شزومآ  یرازفا و  تخس  لفق  هارمه  هب  مدوم  هحفص 46)تساوخرد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

همیب6021495 یاه  هزوح  هب  طوبرم  تست  طیحم  یاه  سیباتید  هاگیاپ  یزادنا  هار  تمدخ و  دیرخ 
یداتس یا و 

هحفص 28) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کالپ و6021651 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
یاهروحم رد  ینارمع  ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

رهش زا  یجورخ 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لوا6021705 تبون  یزاسرهش  هچراپکی  متسیس  تمدخ :  هحفص 28)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش6022620 یاه  تیاس  بو  هحفص 28)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قرب 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 07 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قبط  هدنزادرپ و ،)...  دربردام ،   : لماش ) یریوصت تراظن  متسیس  تهج  زاین  دروم  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4  طیارش  هدش و  تسویپ  تسیل  رادقم  و 

1101007004000245 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئاجر هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   2011EGT لدم  PC هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32235134-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یریوصت تراظن   :: 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

60215002011EGT لدم  PC هحفص 119)هنایار یریوصت  ( یریوصت تراظن   تراظن

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

عمتجم6021556 ظیلغت  روما  یریوصت  تراظن  متسیس  داجیا  زا  تسا  ترابع  هحفص 22)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6023124 ( ناوخ کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 22)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

201120 1 1 EGTEGT لدم   لدم   PCPC  هنایار هنایار ناونع : : ناونع 156156
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زا 123 ھحفص 120 
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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 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

6021470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  شیامن  هدرپ  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090044000053 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.ددرگ یم  لطاب  هدننک  تکرش  تمیق  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ار  روتکاف  شیپ  هاشنامرک و  یموب  یتسیاب  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
پوکسا دنرب  روتکژرپ  هیاپ  یرتم  دیون 15 قرب  لباک  Knet دنرب  HDMI یرتم لباک 15  ) دوش هتفرگ  رظن  رد  روتکاف  رد  زین  یزادنا  هارو  بصن 

6714673159 یتسپ :  دک  تاقیقحت ،  تنواعم  هرامش 2 - نامتخاس  - یتشهب دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38363319-083  ، 38384185-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38384185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد   :: 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 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

6021700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPSON -EBX06 لدم روتکزورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094346000014 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ایسب هجیدخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EBX6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دامن یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسقرد  ار  روتکاف  شیپ  افطل  - دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  - دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  ًامامت  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیریگب سامت  دادادخ  یاقآ  هرامش 04531506003  اب  لاوس  هنوگره  یارب  دوب -  دهاوخ  رادیرخ  هب  الاک  لیوحت  سپ  زور  تسیب  اهب  تخادرپ 

5619913131 یتسپ :  دک  یلیبدرا ،  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31506003-045  ، 33515980-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33515980-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ.دشاب   دیرخ.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 157157

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 123 ھحفص 121 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6023021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  بصن  تازیهجتو  شیامن  هدرپو  روتکژورپوئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090044000054 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش تمیق  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  یراذگراب  هناماس  ردو  لامعا  روتکاف  شیپ  رد  دیاب  بصن  هنیزه.دشاب  هاشنامرک  یموب  یتسیاب  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( پوکسا دنرب  روتکژورپ  هیاپ  یرتم  دیون 15  قرب  لباک  Knet دنرب HDMI لباک ) ددرگ یم  لاطبا  هدننک 

6714673159 یتسپ :  دک  تاقیقحت ،  تنواعم  هرامش 2 - نامتخاس  - یتشهب دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38363319-083  ، 38384185-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38384185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم6021470 قبط  شیامن  هدرپ  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
تسویپ تسیل 

هحفص 120) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6021700 هحفص 120)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

بصن6023021 تازیهجتو  شیامن  هدرپو  روتکژورپوئدیو  هاگتسد  کی  هحفص 120)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تانبرک6022748 یلپ  یقرب  هرکرک  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

بصن بصن تازیهجتو   تازیهجتو شیامن   شیامن هدرپو   هدرپو روتکژورپوئدیو   روتکژورپوئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159

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

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

زا 123 ھحفص 122 
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(( 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

6023124 ( ناوخ کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 22)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 123 ھحفص 123 
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