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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 رذآ   رذآ   1919 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   178هکس ,330 , 000178 ,330 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   361رالد ,630361 تاراما630, تاراما مهرد   100مهرد , 180100 , 180

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   175,020هکس , 000175,020 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   251رالد ,600251 سیئوس600, سیئوس کنارف   396کنارف , 100396 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,105هکس 000 , 000105, 000 , اداناک000 اداناک رالد   272رالد ,300272 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   98لایر ,56098 ,560

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 75,000هکس , 00075,000 , وروی000 ژورن388,040388,040وروی ژورن نورک   ,37نورک 10037, 100

رایع رایع   1818 یالط   16یالط ,285,00016 سیلگنا285,000, سیلگنا دنوپ   نپاژ453,950453,950دنوپ نپاژ نینی   دصکی   271دصکی ,220271 ,220

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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 135135))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 134 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 23  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 76

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 3  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 16  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 21  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

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

زا 134 ھحفص 4 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یمومع هصقانم  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   همانهرامش یفرعم  هئارا  یازا  رد  مود  تبون  یهگآ  جرد  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تکرش

مج ماج   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  جرد  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم  رد  کیفناک  بصن و  هارمه  هب  لایرتم  هیلک  اب  رلرتنکوکسیس  دنرب Cisco و   Outdoor یاف یاو  تازیهجت  یرادیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
 MILLAD 3988 - 

( دیدجت  ) NEC industrial monitor - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.MPC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

728-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم نایاپعبنم همانزور  رد  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  سپ  هتفه  ود  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا تعاس 

6031105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا ویشرآ  داجیا  دوخ و  دنمشزرا  یتایح و  دانسا  یرادهگن  ظفح و  روظنم  هب  کرادم و  دانسا و  یهدناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لاعف ناراکنامیپ  ییاسانش  ینامزاس و  یوتحم  تیریدم  تادنتسم و  تیریدم  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  ییاسانش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

nhogd 349 07132343716  - 07132343717 :: نفلت :: fava.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- لحم   لحم ردرد   کیفناک   کیفناک وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   لایرتم   لایرتم هیلک   هیلک اباب   رلرتنکوکسیس   رلرتنکوکسیس وو     CiscoCisco  دنرب دنرب   OutdoorOutdoor  یاف یاف یاو   یاو تازیهجت   تازیهجت یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : - - ناونع
MILLAD 3988 -  NEC industrial monitorMILLAD 3988 -  NEC industrial monitor

11

کینورتکلا کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ داجیا   داجیا وو   دوخ   دوخ دنمشزرا   دنمشزرا وو   یتایح   یتایح دانسا   دانسا یرادهگن   یرادهگن وو   ظفح   ظفح روظنم   روظنم هبهب   وو   کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 22
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یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000261 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031185 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قباطم  ار  دوخ  زاین  دروم  ( WAF  ) یتینما لاوریاف  تازیهجت  نیمأت  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، طیارش تیاعر  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  ات  ددرگ  یم  مالعا  ریز  حرش  هب  بتارم  اذل  .دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب 

.دنراد  مالعا  روظنم و  ار  دوخ  تاداهنشیپ 
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یرادرهش تهج  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قباطم  ( WAF  ) یتینما لاوریاف  هاگتسد  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
زاریش

لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش مان  هب  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  لایر ) نویلیم  هاجنپ  دصناپ و  لایر (  هصقانم 550/000/000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
هرامش اب  تشدلارصق  هبعش  رهش  کناب  هدرپس  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  411364877455 و  یداصتقا : دک  14002091671 و  یلم : هسانش  اب  زاریش 

عجرم 101336  دک  اب  زاریش  یرادرهش  مان  هب  باسح 100805504742 
14:15 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کراپ کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ ، هارراهچ  یتشهب ، دیهش  راولب  زاریش ،  ، 7136618947 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  نیربدلخ ،

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( WAFWAF  ) ) یتینما یتینما لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000258 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031245 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار ناگیار  ینابیتشپ  یحارط و  لیلحت ، تخانش و  یاهزاف  لماش  ( Hardening) یزاس مواقم  یزاس و  نما  عماج  حرط  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا 

زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ینابیتشپ یحارط و  لیلحت ، تخانش و  یاهزاف  لماش  ( Hardening  ) یزاس مواقم  یزاس و  نما  عماج  حرط  تامدخ ) دیرخ   ) تفایرد تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هصقانم دانسا  رد  جردنم  طیارش  اب  قباطم  کیفارت  لرتنک  تیریدم  یلیر و  لقن  لمح و  نامزاس  هب  طوبرم  ناگیار 

لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مان هب  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  لایر ) نویلیم  تسیود  درایلیم و  کی  لایر (  هصقانم 1/200/000/000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 

اب تشدلارصق  هبعش  رهش  کناب  هدرپس  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  411364877455 و  یداصتقا : دک  14002091671 و  یلم : هسانش  اب  زاریش  یرادرهش 
عجرم 101336  دک  اب  زاریش  یرادرهش  مان  هب  باسح 100805504742  هرامش 

14:15 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کراپ کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ ، هار  راهچ  یتشهب ، دیهش  راولب  زاریش ،  ، 7136618947 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  نیربدلخ - 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیچپسید6031203 هناماس  ینابیتشپ  هحفص 7)تشادهگن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یحارط   یحارط لیلحت ، ، لیلحت وو   تخانش   تخانش یاهزاف   یاهزاف لماش   لماش ( ( HardeningHardening  ) ) یزاس یزاس مواقم   مواقم وو   یزاس   یزاس نما   نما عماج   عماج حرط   حرط تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ناگیار ناگیار
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شیک لحاسارف  رهوگ  ورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/09/26هرامش خروم 1401/09/19  زا   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خیراتعبنم ات  رازگ  هصقانم  دحاو  هب  کرادم  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 13:00  1401/10/03

6031136 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا   401-48  ) هصقانم هرامش  هب  ار  تداشر  هژورپ   Mud Logging سیورس دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور راک 460  یارجا  تدم 

تداشر هژورپ   Mud Logging سیورس هصقانم  عوضوم  ماجنا  لحم 

لایر هصقانم 4,770,000,000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس باتفآ ، هچوک  شبن  قفش  نابایخ  نامداد ، راولب  برغ ،)  ) سدق کرهش  نارهت  : سردآ هب  یلا 13:00  حبص  تعاس 08:00  زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
شیک لحاسارف  رهوگ  ورتپ  تکرش  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد   4  ، هقبط دیحوت  ،

یلخاد 2175  88576356-60: نفلت  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@pgfkco.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092935000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهگن هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دراد  رظن  رد  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زا یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک  دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  داتس  قطانم و  رد  گنیچپسید  هناماس  ینابیتشپ  و 
هب داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم ،  لحارم  ریاس  تهج  همانتوعد  لاسرا  ات  یفیک  یبایزرا  مالعتسا  دانسا  لیوحت  تفایرد و 

.دش  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یاه هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  باداش  ناردارب  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت   ، 1583746911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
84121587 سامت : نفلت  گنیچپسید  هناماس  حرط  هقبط 14  ناریا  یتفن 

:: 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

Mud LoggingMud Logging  سیورس سیورس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

گنیچپسید گنیچپسید هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 134 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g6k5r27444a74?user=37505&ntc=6031136
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6031136?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cuga53edd4zmw?user=37505&ntc=6031203
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6031203?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092179000442 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 G17/0112032-90-48 اضاقت هرامش  یناشن  شتآ  موف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

شیالاپ تکرش  الاک  هرادا  هاگشیالاپ - یلصا  هزاورد  بنج  دور -  ـد  نورا هی  ـ شاح نادابآ -  ، 6316578954 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-53229815 ربامن ربامن :  هرامش  نفلت 53183781-061 و  نادابآ  تفن 

:: 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

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001452000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6031216 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  یتشهب  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  نکاما  زا  یشخب  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یزادنا  هارو  بصن   ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا یتشهب  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  نکاما  زا  یشخب  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یزادنا  هارو  بصن   ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,054,000,000 نیمضت :  غلبم 

ات ار  نآ  لصا  دنفظوم  داتس  هناماس  رد  یدقن  هدرپس  زیراو  شیف  ای  یکناب و  همانتنامض  ریوصت  یراذگرابزا  سپ  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
دنیامن  لیوحت  ناهفصا  هاگدورف  هناخریبد  هب  تعاس 15:00  1401/10/10 خیرات

09:00 تعاس : 1402/01/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- ناهفصا یتشهب  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا   ، 8164178831 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناهفص ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا 

:: 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 موف   موف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

یشخب یشخب قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یللملا یللملا نیب   نیب هاگدورف   هاگدورف نکاما   نکاما زازا  

88

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

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

زا 134 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z9nhbveyzysuc?user=37505&ntc=6031202
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6031202?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yc4ubpghtv5je?user=37505&ntc=6031216
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6031216?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریگ هنومن  فیدر  ود  - 

نولکیس وردیه  زیررس  هجرد  ییوناز 90  - 
رمیالکیر لیو  تکاب  نوینیپ  هدند  خرچ  - 

دنرس سیب  تیلپریو  یکیتسال  شکور  تاعطق  فیدر  شش  - 
یسم ناشفا  لباک  - 

دادعت تاصخشم و  قبط  هکبش  تاقلعتم  فیدر  تفه  - 
تسویپ تاصخشم  قبط  ضرع 1800  اب  هلاقن  راون  همست  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یحاتف  03531454476 یعناق -   03531454473 :: 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

هب6030663 لایرتم  هیلک  اب  رلرتنکوکسیس  دنرب Cisco و   Outdoor یاف یاو  تازیهجت  یرادیرخ  - 
MILLAD 3988 - NEC industrial monitor لحم  - رد  کیفناک  بصن و  هارمه 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما6031185 لاوریاف  هاگتسد  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
(WAF)

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیچپسید6031203 هناماس  ینابیتشپ  هحفص 7)تشادهگن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تخانش6031245 یاهزاف  لماش  ( Hardening  ) یزاس مواقم  یزاس و  نما  عماج  حرط  تامدخ  دیرخ 
ناگیار ینابیتشپ  یحارط و  لیلحت ، و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

فیدر فیدر شششش   رمیالکیر -  -  رمیالکیر لیو   لیو تکاب   تکاب نوینیپ   نوینیپ هدند   هدند خرچ   خرچ نولکیس -  -  نولکیس وردیه   وردیه زیررس   زیررس هجرد   هجرد   9090 ییوناز   ییوناز ریگ -  -  ریگ هنومن   هنومن فیدر   فیدر ودود   دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع
18001800 ضرع   ضرع اباب   هلاقن   هلاقن راون   راون همست   همست هکبش -  -  هکبش تاقلعتم   تاقلعتم فیدر   فیدر تفه   تفه یسم -  -  یسم ناشفا   ناشفا لباک   لباک دنرس -  -  دنرس سیب   سیب تیلپریو   تیلپریو یکیتسال   یکیتسال شکور   شکور تاعطق   تاعطق
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001005140000137 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029710 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ  هب  جومود  لیردراگ  هحفص  لاصتا  تسب  هرهم و  چیپ و  تس  لیردراگ و  هحفص  هیاپ و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هیاپ  هب  جومود  لیردراگ  هحفص  لاصتا  تسب  هرهم و  چیپ و  تس  لیردراگ و  هحفص  هیاپ و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
43,575,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,179,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/04/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

نارهت ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31/318  - 1401/31/317  - 1401/31/316 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم تعاس 17عبنم ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029744 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروارب تالک -  دهشم -  روحم  یگجوگ  یاتسور  هیشاح  یتعنص و  کرهش  دخرف ،  یاه  نادرگربرود  ییانشور  متسیس  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   23.760.512.035

لایر  دروارب 28.082.609.553  ییاتسور -  هار  تلافسآ  ثادحا و  یزاسهب ، 
لایر دروارب 32.640.926.500  یرتمود -  هتخاس  شیپ  ینتب  سکاب  لیوحت  دیرخ و 

لایر  نیمضت 1.188.025.602   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1.404.130.478

لایر  1.632.046.325

یتسپدک 9173695636 مالسا  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم   :: سردآ سردآ

1456  - 8-051334120240 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05133435888 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ هبهب   جومود   جومود 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 ناونع : : ناونع 1010

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب سکاب   سکاب لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   ثادحا   ثادحا یزاسهب ،  ،  یزاسهب ییانشور -  -  ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یرتمود یرتمود
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001001423000294 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030395 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401/31/318( لوا تبون   ) دابیات هزیردهشم  رهش  یدورو  لپ  رد  ارجا  تهج  هتخاس  شیپ  ینتب  سکاب  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 1401/31/318( لوا تبون   ) دابیات هزیردهشم  رهش  یدورو  لپ  رد  ارجا  تهج  هتخاس  شیپ  ینتب  سکاب  لیوحت  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
32,640,926,500 یلام :  دروآرب 

لایر   1,632,046,325 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/01/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالسا نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   ، 9173695636 یتسپ :  دک  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون 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

6031166 :: هرازه هرازه زور 1401/10/13دکدک   حبص  تعاس 8  رد   - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رهش یدورو   یدورو لپلپ   ردرد   ارجا   ارجا تهج   تهج هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب سکاب   سکاب لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

هبهب جومود   جومود 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 ییانشور -  -  ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو روحم   روحم تلافسآ   تلافسآ یارجا   یارجا ییاتسور -  -  ییاتسور یاههار   یاههار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب هیاپ -  -  هیاپ
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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 

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

زا 134 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001005140000148 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031208 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( 1401 ناگدازآ (  روحم  سیدلگ  هناهد  ود  رذگ  ریز   5 رد سکاب 6 ددع  بصن 64  سکاب و  تخاس 10  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( 1401 ناگدازآ (  روحم  سیدلگ  هناهد  ود  رذگ  ریز   5 رد سکاب 6 ددع  بصن 64  سکاب و  تخاس 10  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
43,643,756,328 یلام :  دروآرب 

لایر   2,183,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/04/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  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

هناهد هناهد ودود   رذگ   رذگ ریز   ریز   55 ردرد 66 سکاب   سکاب ددع   ددع بصن  6464   بصن وو   سکاب   سکاب   1010 تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 134 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیمح اقآ  هعلق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097817000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029742 :: هرازه هرازه :: 1401/10/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود  بصن  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش  ناتسرهش  دیمح  اقا  هعلق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نیبرود بصن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   150,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/12/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیمح اقآ  هعلق  یاتسور   ، 3861814714 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  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

اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

imamreza.ac.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زایندروم هتسبرادم  یتظافح  یاه  نیبرود  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هاگشناد 21  هاگشناد -  :: خ  سردآ سردآ

یلخاد 1132  05138041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیبرود نیبرود بصن   بصن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

زایندروم زایندروم هتسبرادم   هتسبرادم یتظافح   یتظافح یاه   یاه نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 134 ھحفص 15 
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روشک یرادرب  هشقن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم   LGO رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000159 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  قباطم   LGO رازفا مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یرادرب  هشقن  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 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

6029765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم   Infinity رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000160 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  قباطم   Infinity رازفا مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم   LGOLGO رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم   InfinityInfinity رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 134 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/th66udskxd5w2?user=37505&ntc=6029754
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6029754?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vzxnqa8ayql64?user=37505&ntc=6029765
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6029765?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا هر  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6029798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناتسرامیب  یاه  هدنورپ  نکسا  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092170000178 زاین :  هرامش 

مالیا هر   ینیمخ   یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

گرب 700000 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یناتسرامیب  یاه  هدنورپ  نکسا  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931934833 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  دهاش  هپت  یروشک  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330356-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330355-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قفو  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000382 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هظحالم  امتح  ار  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قفو   قفو شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  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 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  هب  ناریا  ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس  تامیظنت  اهدادرارق و  لاوما ، یرادباسح ، هناماس  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب 02188805516 سامت  یگنهامه  تهج 

1101001151000087 زاین :  هرامش 
ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

یگنهامه تهج  .تسویپ  حرش  هب  ناریا  ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس  تامیظنت  اهدادرارق و  لاوما ، یرادباسح ، هناماس  ینابیتشپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب 02188805516 سامت 

1594811169 یتسپ :  دک  کالپ 1813 ،  اقیرفآ - امنیس  یوربور  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383070-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم نامزاس   نامزاس تامیظنت   تامیظنت وو   اهدادرارق   اهدادرارق لاوما ، ، لاوما یرادباسح ، ، یرادباسح هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2 12 1
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روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  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 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک سناژروا  نامزاس  تسویپ  لیاف  قباطم  رازفا  مرن  یا  هعسوت  تامادقا  ماجنا  هناماس ی MCMC و  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030223000070 زاین :  هرامش 

روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  هدش  باختنا  هباشت  تلع  هب  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قباطم  لماک  ییامنهار 

02145115721

1473745881 یتسپ :  دک  روشک ،  سناژروا  نامزاس  هقبط 7  تشادهب  ترازو  یبرغ  کناویا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231712-021  ، 81454115-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896371-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک یبیرقت 900  لوط  هب  کارا  رهش  یعرف  یلصا و  رباعم  زا  لیابوم  بو و  رتسب  رد  کارا  رهش  یاماروناپ  ریواصت  هئارا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094108000017 زاین :  هرامش 

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

رتمولیک 900 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتمولیک یبیرقت 900  لوط  هب  کارا  رهش  یعرف  یلصا و  رباعم  زا  لیابوم  بو و  رتسب  رد  کارا  رهش  یاماروناپ  ریواصت  هئارا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819794636 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هچرازاب  یناقوف  هقبط  سدنهم  نادیم  نکسم  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33128109-086  ، 33128120-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33128120-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یایا   هعسوت   هعسوت تامادقا   تامادقا ماجنا   ماجنا وو     MCMCMCMC  هناماس  یی هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2222

یلصا یلصا رباعم   رباعم زازا   لیابوم   لیابوم وو   بوبو   رتسب   رتسب ردرد   رهش   رهش یاماروناپ   یاماروناپ ریواصت   ریواصت هئارا   هئارا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راتکه 2500  ) تکرش یلخاد  رورس  زا  هدافتسا  اب  دابهپ و  اب  یتشادرب  ریواصت  شزادرپ  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000042 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

راتکه 2500 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب هتشاد  ییازدمآرد  رهش  نیا  یارب  ییوردوخ  ضراوع  لحم  زا  هک  تسا  ییاهتکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناینب  شناد  تکرش 

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رانک دنورا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ییاوه یرادرب  ریوصت  راتکه  2500  ) یماظن ریغ  دابهپ  زا  هدافتسا  اب  سایقم 1/500  اب  یرادرب  ریوصت  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000043 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

راتکه 2500 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ناینب  شناد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ییاوه  یرادرب  ریوصت  راتکه  رازه  لقادح 50 هقباس  اب  تکرش 

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( راتکه راتکه 25002500  ) ) تکرش تکرش یلخاد   یلخاد رورس   رورس زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   وو   دابهپ   دابهپ اباب   یتشادرب   یتشادرب ریواصت   ریواصت شزادرپ   شزادرپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2424

(( ییاوه ییاوه یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت راتکه   راتکه 25002500  ) ) یماظن یماظن ریغ   ریغ دابهپ   دابهپ زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب     1/5001/500 سایقم   سایقم اباب   یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یتسیزهب  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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6030252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Sophos XGS 3100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Base License For XGS 3100
1201003400000087 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 – رایرهش داتسا  راولب  - زیربت سردآ  هب  نامزاس  لحم  رد  دیاب  هدش  یرادیرخ  مالقا.دشاب  اتفا  زوجم  یاراد  دیاب  مالعتسا  نیا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  لیوحت  رفاسم  ناتسوب  بنج 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Sophos XGS 3100  Sophos XGS 3100  Base License For XGS 3100Base License For XGS 3100 ناونع : : ناونع 2626
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یزار 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 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

6030481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد زوجم  قبط  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010025000021 زاین :  هرامش 

نارهت یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  دیوردنا  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 350 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام تخاذپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1199663911 یتسپ :  دک  یزار ،  تسوپ  ناتسرامیب  یمالسا  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55613641-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55613641-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ماج  ) یناسنا عبانم  شزومآ  عماج  هناماس  تامدخ  نابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000121 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

10 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ماج  ) یناسنا عبانم  شزومآ  عماج  هناماس  تامدخ  نابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد زوجم   زوجم قبط   قبط سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

(( ماج ماج  ) ) یناسنا یناسنا عبانم   عبانم شزومآ   شزومآ عماج   عماج هناماس   هناماس تامدخ   تامدخ نابیتشپ   نابیتشپ ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راتکه 2000) تکرش یلخاد  رورس  زا  هدافتسا  اب  دابهپ و  اب  یتشادرب  ریواصت  شزادرپ  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000047 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

راتکه 2000 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب هتشاد  ییازدمآرد  رهش  نیا  یارب  ییوردوخ  ضراوع  لحم  زا  هک  تسا  ییاهتکرش  اب  تیولوا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناینب  شناد  تکرش  ** 

.دریذپ یم  تروص  لاس 1401  یرادرب  هشقن  هفرعت  ساسارب  تخادرپ  *** 

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس درکلمع  تیریدم  رازفا  مرن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000122 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

10 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامزاس درکلمع  تیریدم  رازفا  مرن  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( راتکه راتکه 2 0002000 )) تکرش تکرش یلخاد   یلخاد رورس   رورس زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   وو   دابهپ   دابهپ اباب   یتشادرب   یتشادرب ریواصت   ریواصت شزادرپ   شزادرپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2929

ینامزاس ینامزاس درکلمع   درکلمع تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3030

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش رشن  زا  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخا  زا  دعب  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SOC تینما تایملع  زکرم  یربهار  ینابیتشپ و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

27874079  - 27871132 :: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6030827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  لماک  تاصخشم  ) یکناب تسیز  تاعطا  تیریدم  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000199 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  داسهب  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  رامآ  تاعالطا و  تیریدم  عماج  هناماس  بو  تحت  یبصن  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا شناد 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/23 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SOCSOC  تینما تینما تایملع   تایملع زکرم   زکرم یربهار   یربهار وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

یکناب یکناب تسیز   تسیز تاعطا   تاعطا تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 134 ھحفص 24 
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هقطنم 5 نارهت  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093356000067 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 بالضاف  بآ و   : ّ هدننک رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 1 دادعت : 

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

بیترت مهبم  طورشم و  ، شودخم تاداهنشیپ  هب  - ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دانسا  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  هناماس ، رد  تمیق  نالعا  ماگنه  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  یداهنشیپ  تمیق  رد  تریاغم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

1319994111 یتسپ :  دک  یقرش ،  بونج  علض  ینیمخ  ماما  نابایخ  عطاقت  باون  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66385127-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66385121-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  یرازفا و  تخس  یدربراک ،) یاهرازف  مرن  لماع ، متسیس   ) یرازفا مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ 

1101091363000096 زاین :  هرامش 
مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هژورپ 12 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3333

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یدربراک ،) ،) یدربراک یاهرازف   یاهرازف مرن   مرن لماع ، ، لماع متسیس   متسیس  ) ) یرازفا یرازفا مرن   مرن یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 3434

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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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 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

6031061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامن تقد  افطلدشابیم  تسویپ  قباطم  تامازلا  لقادح   ) یتکرش یاهورین  بو  تحت  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000200 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هداد  دنمشوه  شزادرپ  یاهراکهار  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  ینامزاس  فیاظو  تیریدم  بو  تحت  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هداد دنمشوه  شزادرپ  یاهراکهار  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سنهم   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

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

اههاگدورف6030506 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 76)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یج6030515 نا  یس  زاگ  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  هحفص 26)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

درونجب6031042 یادهش  هاگدورف  تسارح  تهج  لرتنک  سسکا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6031112mini pc هارمه هنایار  دیلوت - طخ  گنیروتینام  هحفص 76)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتکرش یتکرش یاهورین   یاهورین بوبو   تحت   تحت هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3535

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

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

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

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

6030515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زقس ناتسرهش  عباوت  زا  بحاص  یج  نا  یس  زاگ  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091688000114 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
ملق کی  1 دادعت : 

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

ددرگ مادقا  مالعتسا  تسویپ  دانسا  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616894581 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  زاگ  تکرش  داهج  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا هاگتسیا  نزوس  رتیه  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000050 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک  ، نواعت ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  قرب  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  هتشر  هبتر 5  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یعامتجا  هافر  و 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجیج نانا   یسیس   زاگ   زاگ هاگتسیا   هاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3636

نیارفسا نیارفسا هاگتسیا   هاگتسیا نزوس   نزوس رتیه   رتیه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3737
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم   ICS یروف عطق  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004456 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 : 
1401/10/10 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

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  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 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

6030727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  ددرت  لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000112 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا داتس  هناماسرد  هدش  همیمض  تادنتسم  یمامت  ندرک  روهمم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  هب  طورشم  اه ) ) خساپ یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  تمیق  ات 25 % لیدعت  ناکما  یغالبا  رابتعا  هب  هجوت  اب 

03133996000 سامت :  هرامش 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ESD-S7-400ESD-S7-400 لدم   لدم   ESDESD  نکنک عطق   عطق متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3939
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   LOUVER ACTUATOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  یارب  تسویپ  دادرارق  داقعنا 

1101092447001068 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاترما نیون  ناروآاهر  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   KINTROL یتراجت مان   RA لدم یکیتامونپ  کرحم  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RARA  لدم لدم یکیتامونپ   یکیتامونپ کرحم   کرحم ناونع : : ناونع 4040
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(WIKA هجرد (   120-0 امد راد  هلابند  هدنهد  ناشن  تیگ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم هس  لوط  هب 

1101001609003198 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یشیامرگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TR2 لدم یشیامرگ  جیکپ  راد  هلابند  تاتسومرت  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشیامرگ یشیامرگ جیکپ   جیکپ راد   راد هلابند   هلابند تاتسومرت   تاتسومرت ناونع : : ناونع 4141
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ETTORE CELLA دنرب چیئوس  ورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000334 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO-SWITCH یتراجت مان   WLCA2 لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ًامتح  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ.چیئوس  رشرپ  لک  هن  دشاب  یم  زاین  دروم  زیهجت  نیا  چیئوس  ورکیم  اهنت  دوش  یم  دیکات  صاخ  روط  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ETTORE CELLAETTORE CELLA  دنرب دنرب چیئوس   چیئوس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 4242
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  حطس  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  تسویپ  دادرارق  داقعنا 

1101092447001069 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  MASONEILAN هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MASONEILAN یتراجت مان  لدم 12400  یلاتیجید  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 
تعنص ذیناپ  ورتپ  هدننک  هضرع 

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

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاتیجید یلاتیجید حطس   حطس رتیمسنارت   رتیمسنارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   HMI تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  تسویپ  دادرارق  داقعنا 

1101092447001071 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیالوئز سراپ  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   TP177A لدم  HMI لرتنک لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TP177ATP177A  لدم لدم   HMIHMI لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ 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 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6031230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(analog input/output module (yokogawa تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
model NFAI 841

suffix : soo
style : s2

no : c3fj30186g
1201090260000513 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(analog input/output module (yokogawa - 

model NFAI 841
suffix : soo

style : s2
no : c3fj30186g

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراددوخ  هباشم  دک  ناریا  هئارا  زا  ددرگ  هعلاطم  امتح  دشابیم  تسویپ  رد  دک  ناریا  تفایرد  تهج  یمومع  نالعا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

analog input/output module (yokogawa)  model NFAI  841  suffix : soo style  : s2  no : c3fj30 186ganalog input/output module (yokogawa)  model NFAI  841  suffix : soo style  : s2  no : c3fj30 186g ناونع : : ناونع 4545
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دود روتکتد  تست  یرپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000896 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدازاقآ ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   HORING یتراجت مان   AH-03151 لدم دود  روتکتد  تست  یرپسا  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا تیولوا  رد  یناریا  یالاک  - تسویپ تیش  اتید  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7052181-0513  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قیرح  نالعا  هاگتسد 

1101050278000012 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قیرح  نالعا  هاگتسد 

دشاب یم  یمازلا  یتساوخرد  تادنتسم  کرادم و  هیلک  یرازگراب 

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: 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

دود دود روتکتد   روتکتد تست   تست یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع 4646

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ 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 :

زا 134 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sf5qnmqqnc3b4?user=37505&ntc=6029757
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6029757?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gamz74cbejd3x?user=37505&ntc=6030456
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6030456?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاگشناد هب  هتسباو  یمارهب  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  طیارش و  قباطم  سکابریاف  ددع  یزادنا 12  هار  یشک و  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090915000051 زاین :  هرامش 

نارهت یمارهب  ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  دیدزاب  مرف  ءاضما  لیمکت و  دیدزاب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 6 

1641744991 یتسپ :  دک  یمارهب ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ییایک  دیهش  دنوامد خ  نابایخ  نیسح  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

73013000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77586350-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکابریاف سکابریاف ددع   ددع   1212 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یشک   یشک هلول   هلول ناونع : : ناونع 4848
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روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6030590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  قرب  قیاع  شوپفک  یناشن و  شتآ  لوسپک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094853000006 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  حرش  هب  قرب  قیاع  شوپفک  یناشن و  شتآ  لوسپک  دیرخ  - 
دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09375968539  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
ددع  14 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  حرش  هب  قرب  قیاع  شوپفک  یناشن و  شتآ  لوسپک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09375968539  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد 

4814837485 یتسپ :  دک  ناقشاع ،  هچوک  - مج ماج  راولب  - ماما نادیم  - یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325945-013  ، 33350680-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360108-011 :: 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

قرب قرب قیاع   قیاع شوپفک   شوپفک وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا تایلمع  هد  هقطنم  کانبات  زاگ  هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  الاک ،  نیمات  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف تشدورمالع  ناتسرهش  زاگ - 

1101092625000650 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  نینچمه  تمیق و  داهنشیپ  لیاف  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665047-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ هلول   هلول طوطخ   طوطخ یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب زکرم   زکرم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن الاک ،  ،  الاک نیمات   نیمات هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تعنص  ملع و  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 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6030715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب یناشن  شتآ  یاهلوسپک  ژراش  کیتاتساوردیه و  تست  لمح و  یروآ ، عمج  ضیوعت ، ریمعت ، تسا / هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هعبات یاه  هاگباوخ  ناریا و  تعنص  ملع و  هاگشناد 

1101094557000066 زاین :  هرامش 
ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
زاگ ردوپ و  471 دادعت : 

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

تعنص ملع و  هاگشناد  یارب  یناشن  شتآ  یاهلوسپک  ژراش  کیتاتساوردیه و  تست  لمح و  یروآ ، عمج  ضیوعت ، ریمعت ، تسا / هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هعبات یاه  هاگباوخ  ناریا و 

1684613114 یتسپ :  دک  تعنصو ،  ملع  هاگشناد  نابایخ  ماگنه -  نابایخ  ناریا ،   تعنص  ملع و  هاگشناد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77240450-021  ، 77240540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77240405-021 :: 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 شتآ   شتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش وو   کیتاتساوردیه   کیتاتساوردیه تست   تست وو   لمح   لمح یروآ ، ، یروآ عمج   عمج ضیوعت ، ، ضیوعت ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قبط  یرپسا  لزان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000577 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ ریبدت  تعنص  اراک  هدننک  هضرع  عجرم   SP-N لدم یرپسا  لزان  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

, تفایرد زا  سپ  یتخادرپ  هراق , تالف  تفن  تکرش  هگنل  ردنب  ناگزمره  ناتسا  لیوحت  لحمدشاب  یم  یمازلا  ءاضما  رهم و  ابروتکاف  شیپ  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09300930547 دیرخ 02123945325 /  سانشراک  , دریذپیم ماجنا  هامود  زا  رتمک  یلام  دات  الاک و  دات 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: 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

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دنشابیم تکرش  نیا  ناسانشراک  الاک  دات  کالم  / دوش مالعا  تمیق  هعلاطم و  مالعتسا  مرف  امتح  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000471 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمرب ناراک  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   M.O.N 2700 لدم یتسد  موف  بآ و  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  الاک  هجو  دنشابیم / تکرش  نیا  ناسانشراک  الاک  دات  کالم  / تسیمازلا مالعتسا  مرف  رد  تمیق  یرازگراب  هعلاطم و  مالعتسا  مرف  امتح  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ .دیدرگ دهاوخ  تخادرپ  یجنس  تحص 

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513327-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرپسا یرپسا لزان   لزان دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

یتسد یتسد موف   موف وو   بآبآ   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6031014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاع تیفیک  هدش  ژراش   CO2 زاگ و ردوپ  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000039 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم تراپ  ژد  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   kg 6 تیفرظ یدالوف  ردنلیس  قیرح  افطا  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ناتسزوخ ناشن  قیرح  هدننک  هضرع 
ددع 22 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  تراپ  ژد  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   kg 6 تیفرظ یدالوف  ردنلیس  قیرح  افطا  زاگ  ردوپ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ناتسزوخ ناشن  قیرح  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  تراپ  ژد  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   kg 12 تیفرظ یدالوف  ردنلیس  قیرح  افطا  زاگ  ردوپ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ناتسزوخ ناشن  قیرح  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
عجرم تراپ  ژد  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   kg 12 تیفرظ یدالوف  ردنلیس  قیرح  افطا  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ناتسزوخ ناشن  قیرح  هدننک  هضرع 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم ماجنا  تاسیسات  سانشراک  ینمیا و  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52809265-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاع یلاع تیفیک   تیفیک هدش   هدش ژراش   ژراش   CO2CO2 وو   زاگ   زاگ ردوپ   ردوپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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 18 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دارگ یتناس  هجرد  عیرس 68  شنکاو   UL هیدیئات یاراد  نز  ناپ  رلکنیرپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000345 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
دیسرپب یدالوف  سدنهم  زا  ار  ینف  تاصخشم  - 

29959417
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  50 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثکادح یط  هدنهد ، تساوخرد  دحاو  دأت  لیوحت و  زا  سپ  و  هیلخت و )...  لمح و  هنیزه   ) دشابیم هدننکنیمأت  هدهع  هب  طبترم  یاههنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  باسحهیوست  هام  کی 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64461-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

دارگ دارگ یتناس   یتناس هجرد   هجرد   6868 عیرس   عیرس شنکاو   شنکاو   ULUL هیدیئات   هیدیئات یاراد   یاراد نزنز   ناپ   ناپ رلکنیرپسا   رلکنیرپسا ناونع : : ناونع 5555
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نارهت بالضاف  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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6031212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف هناخ  هیفصت  بالضاف ، تکرش  یرادا  یاه  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  تست  یرادهگن و  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت بونج  هناخ  هیفصت  ژاپمپ  هاگتسیا  نارهت و  بونج 

1101005420000121 زاین :  هرامش 
نارهت بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بالضاف سیورس :  مان 
10 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت بونج  بالضاف  هناخ  هیفصت  نارهت ،  بالضاف  تکرش  یرادا  یاه  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  تست  یرادهگن و  سیورس ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت بونج  هناخ  هیفصت  ژاپمپ  هاگتسیا  و 

 : یتسپ دک  نارهت ،  بالضاف  تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1568834613

88435961-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88409194-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3535   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج بونج بالضاف   بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت بالضاف ، ، بالضاف تکرش   تکرش یرادا   یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس تست   تست وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
نارهت نارهت بونج   بونج هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت ژاپمپ   ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا وو   نارهت   نارهت

5656
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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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قفو   KDT یناریا دنرب   POE هیذغت عبنم  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000381 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SF1008P لدم  port 10/100M Desktop PoE-8 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ناماس شنادارف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف یراددوخ  یجراخ  هباشم و  یالاکداهنشیپ  زا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوم دروبیک .  .روتیتنام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هیاشم  دکناریا 

.دشابیم تسویپ  زاین  دروم  مالقا  دادعت  حرش و 
1101097847000294 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

تس 47 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قفو   قفو   KDTKDT یناریا   یناریا دنرب   دنرب   POEPOE  هیذغت هیذغت عبنم   عبنم وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5757

.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دادعت   دادعت وو   حرش   حرش .دشابیم   .دشابیم هیاشم   هیاشم دکناریا   دکناریا سوم   سوم دروبیک .  .  دروبیک .روتیتنام   .روتیتنام ناونع : : ناونع 5858
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هاشنامرک ناتسا  یهاگشناد  داهج  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش  سکاب  مک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005336000081 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دحاو  یروانف  ملع و  کراپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26YO03 لدم  m 1 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش  سکاب  مک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715664494 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هچوک  نمهب  هار 22  هس  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31031-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31031-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6029862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق داقعنا  اب  هباشم ، دک  ناریا  تاعالطا  یزاس  هریخذ  تهج  تسویپ  مالعتسا  حرش  هب   NVR هاگتسد دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004076000030 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR16-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  بعش  تسرپرس  نکسم  کناب  ناریا -  همیب  یور  هب  ور  یکولب -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913953111 یتسپ : 

32239623-076  ، 32234316-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234083-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

STP CAT6STP CAT6 دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5959

NVRNVR هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6060
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ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 11 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامیلس 1 دجسم  یتعنص  کرهش  طسوتم  راشف  هکبش  زا  یشخب  ییاجباج  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001332000153 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455066-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000833 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قیط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اصوصخ تسیل  زا  جراخ  یراذگ  تمیق  زا  افطل  .دامرف  لصاح  سامت  یناضمر  سدنهم  هرامش 09173302957  اب  ینف  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  هدوزفا  شزرا  نودب  یلک  تروصب  تمیق  ودش  دهاوخن  هدادرثا  بیترت  هک  دامرف  یراددوخ  ( PDU  ) هرامش 18 فیدر 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

11 نامیلس   نامیلس دجسم   دجسم یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش طسوتم   طسوتم راشف   راشف هکبش   هکبش زازا   یشخب   یشخب ییاجباج   ییاجباج تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6161

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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مالیا ناتسا  زاگ  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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن و  نینچمه  لدم FWB-600E و  لاوریاف  بو  هاگتسد  کی  لدم FG -200F و  تیگیتروف  لاوریاف  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه نآ  اب  راک  هوحن  شزومآ  یزادنا و 
1101091836000099 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/05 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نینچمه یتساوخرد و  تاصخشم  اب   FWB-600E لدم لاوریاف  بو  هاگتسد  کی  لدم FG -200F و  تیگیتروف  لاوریاف  هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اه نآ  اب  راک  هوحن  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و 

6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یراکریمعتراولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235824-084  ، 32235800-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235824-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار وو   بصن   بصن نینچمه   نینچمه وو     FWB-600EFWB-600E  لدم لدم لاوریاف   لاوریاف بوبو   هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو     FG -200FFG -200F لدم   لدم تیگیتروف   تیگیتروف لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یزادنا یزادنا

6363
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SS48OI4D04-L1.2 - Optical board تاحیضوت ورتم 1000 -   SDH تروپ ود   stm4 یرون ربیف  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000405 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SS48O14D04-L1.2 - Optical board تاحیضوت ورتم 1000 -   sdh تروپ ود   stm4 تراک - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

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

زاریش قرب  تکرش  یزکرم  رابنا  لیوحت  - لاسرا زا  لبق  امرفراک  هلیسوب  تراک  تست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  تازیهجت  دیرخ  مود  هلحرم  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000196 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/25 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

10001000 ورتم   ورتم   SDHSDH  تروپ تروپ ودود     s tm4stm4  یرون یرون ربیف   ربیف تراک   تراک ناونع : : ناونع 6464

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ مود   مود هلحرم   هلحرم دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 6565
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( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  هکبش  هنایار و  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092102000092 زاین :  هرامش 

 ( سنارفر  ) یزکرم هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش  تسویپ  تسیل  مرف و  قبط 

ههام تخادرپ 3 
دوشیم لطاب  امش  خساپ  روتکاف  شیپ  نتشادنتروص  رد  دوش  تسویپ  الاک  ( دنرب ) ناشن اب  روتکاف  شیپ  امتح 

8916657343 یتسپ :  دک  دزی ،  یزکرم  هاگشیامزآ  یناقلاط - راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257671-035  ، 37245444-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37257670-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش وو   هنایار   هنایار مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6666
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یراذگ تکاد  زا  سپ  ددجم  ششوپ  رتم -  یتناس  قمع 40  رتم و  یتناس  ضرع 12  اب  ور  هراوس  رد  یرافح  رب  تراظن  زاین - : دروم  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و مزال -  تالاصتا  ماجنا  تکادورکیم و  بصن  یزاسکاپ -  هلاخن و  لمح 

دهاوخ تادنتسم  هیلک ی  شریذپ  هلزنم ی  هب  تروص  نیاریغرد  ، ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  تهج :  اهب  مالعتسا 
.دوب

1101093707000029 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
1 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
درک رهش  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  تادنتسم  هیلک ی  شریذپ  هلزنم ی  هب  تروص  نیاریغرد  ، ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل یرون (  (  یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6767
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

A682 JL1930 Aruba Instant On تروپ یپ 24  چا  هکبش  چیئوس  ددع  دادعت 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002674 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد راب  لیوحت  ریظن  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  ددرگ –  همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل  یرابتعا -  تخادرپ  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیبرت مولع  یسانشناور و  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 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

6030635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن جرد  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هتسب  کی  رد 1/5  تکاد 2/5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095267000130 زاین :  هرامش 

یتیبرت مولع  یسانشناور و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناقبرت یونزغ  مظاکدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  اهس  نارتسگ  ورین  یتراجت  مان   m 6 لوط  25x1/5 mm زیاس تکاد  یزیا  لدم  قرب   UPVC هلول الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445983861 یتسپ :  دک  نادراک ،  دمحم  یلع  رتکد  نابایخ  یادتبا  رصن  یوک  یوربور  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61117438-021  ، 88234381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88234734-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

A682  JL1930  Aruba Instant OnA682  JL1930  Aruba Instant On تروپ   تروپ یپیپ  2424   چاچا   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ددع   ددع   44 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 6868

دیامن دیامن جرد   جرد یگنهامه   یگنهامه تهج   تهج سامت   سامت هرامش   هرامش هتسب   هتسب کیکی     1/51/5 ردرد   2 /52/5 تکاد   تکاد ناونع : : ناونع 6969
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   JETNET یتراجت مان   JETNET 3810G لدم هنایار  یتعنص  هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
KORENIX

1101096433000321 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   KORENIX هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   JETNET یتراجت مان   JETNET 3810G لدم هنایار  یتعنص  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
یناسر عالطا  رترب  یاه  هشیدنا  یسدنهم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315142-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم ناویات   ناویات هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک   JETNETJETNET یتراجت   یتراجت مان   مان   JETNET 3810GJETNET 3810G لدم   لدم هنایار   هنایار یتعنص   یتعنص هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
KORENIXKORENIX

7070
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ویوورکیام   ODU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004461 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیت هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NEC هدنزاس عجرم   NEC یتراجت مان   GHz 8 سناکرف  TRP-8G-1E لدم  ODU لاقتنا متسیس  ویدار  الاک :  مان 

شیک نیرآ 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ویوورکیام   ویوورکیام   ODUODU ناونع : : ناونع 7171
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نیمات نامزاس  نابهتسا  ینانابهطصا  هلا  تیآ  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یعامتجا

سراف 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

6030744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یزاس  درادناتسا  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
07153221008 یگنهامه : تهج  سامت  هرامش  .ددرگ  یسررب  تسویپ 

1101093483000023 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  نامزاس  نابهتسا  یتانابهطصا  هللا  تیا  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
رتم 10 دادعت : 

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

رورس قاتا  یزاس  درادناتسا  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07153221008 یگنهامه : تهج  سامت  هرامش  .ددرگ  یسررب  تسویپ 

7451974176 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش  بنج  یلع ع  ماما  راولب  نابهتسا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53221805-071  ، 53221001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53221006-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7272
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  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 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

6030745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنربرکذ و هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  زاب  یاضف  رد  ویدار  بصن  یارب   cat6 هکبش لباک  رتم   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب 

1101001406000103 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   NETIAN_RIC یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   CAT6-SFTP لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 1000 دادعت : 

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

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاب   زاب یاضف   یاضف ردرد   ویدار   ویدار بصن   بصن یارب   یارب   cat6cat6 هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم   10001000 ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا هدش   هدش لیمکت   لیمکت مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب

7373
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نواعت هعسوت  کناب   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sdh.ztes200 چیئوس یزادنا  هار  بصن ،  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000036 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تمیق مالعتسا  مرف  رد  جردنم  طیارش  حرشب  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  مرف  رد  جردنم  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  مرف   = گربکی قباطم  لسناریا  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003067 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تن یتآ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتآ  انیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GP-2101 لدم لسناریا   TD-LTE اتید مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31511231-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sdh.ztes200sdh.ztes200 چیئوس   چیئوس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 7474

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف  = = گربکی گربکی قباطم   قباطم لسناریا   لسناریا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7575
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روشک یسانشاوه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6030940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشاوه نامزاس  هداد  زکرم  یناسر  زورب  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003010000028 زاین :  هرامش 

روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  تازیهجت  تسیل  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل   1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپروتکاف  شیپ  افطل 

.دوب دهاوخ  یدادرارق  تروصب  زور  زا 7 شیب  یروتکاف و  تروصب  هلماعم  زور  7 تدم رد  سانجا  لیوحت  تروص  رد  تخادرپ  هوحن 

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070022-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانشاوه یسانشاوه نامزاس   نامزاس هداد   هداد زکرم   زکرم یناسر   یناسر زورب   زورب تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7676
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6030993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Core جیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000148 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
CiscoC 3850 24Port لدم - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تروصنیا ریع  رد  دوش  یرازگراب  تسویپ و  روتکاف  شیپ  یراکزور -  تاعالطا 14 یروانف  دیئات  زادعب  هیوست  جلخ -  رصان  یگنهامه 9121543924  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوشیمن هداد  رثا  بیترت 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CoreCore چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 7777

ناوخدکراب ناوخدکراب وو   رگپاچ   رگپاچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  ناوخدکراب  رگپاچ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228001974 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایسآربز  P110i لدم تراک  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ایسآربز  P210i لدم تراک  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 305 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT201UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

تکرب داحتا  هدننک  هضرع  عجرم   HONEY WELL یتراجت مان   XENON 1900g لدم یتسد  عون  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
راگندعب هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   HANDHELD هدنزاس عجرم   HANDHELD یتراجت مان   NX 2 لدم یتسد  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن تکرش  الاک  رابنا  برد  لیوحت 

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  رژراش  کار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228001976 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   C3KX-NM-1G لدم هنایار  رورس  هعطق  لوژام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
وسرپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  وسرپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   RC-PEC لدم هلوژام  تیفرظ 9  مک  هچراپکی  رژراش  کار  الاک :  مان 

کینورتکلا
ددع 1 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس هعطق   هعطق لوژام   لوژام یتسویپ -  -  یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط رژراش   رژراش کار   کار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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روشک کالما  دانسا و  تبث  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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6031107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید هکبش  رورس و  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت یتسویپ و  کرادم  حرش  هب 

1101003131000120 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کترفاب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کترفاب  یسدنهم   kVA 10 ناوت  ATS لدم یتعنص  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 8  لوژام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ناراف تکرش  هدنزاس  عجرم   SNMP لدم  UPS رود هار  زا  لرتنک  دربراک  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ریاک رتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   PDU لدم هکبش  دربراک  دنمشوه  قرب  هدننک  عیزوت  دحاو  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یتسویپ  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  یاراد  دیاب  تالوصحم  هیلک  دنشاب و  یم  هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  طرش  دیق و  یب  یتناراگ ) همان ( تنامض  کی و  هجرد  تیفیک  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 

دنشاب  تست  نامز  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 
02166712093  : سامت هرامش 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دربراک دربراک دنمشوه   دنمشوه قرب   قرب هدننک   هدننک عیزوت   عیزوت دحاو   دحاو - - UPSUPS رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک دربراک   دربراک هکبش   هکبش تراک   تراک تروپ -  -  تروپ   88 رواپ   رواپ لوژام   لوژام یتعنص -  -  یتعنص لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
هکبش هکبش
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسانم راکهار  هئارا  ارتت و  ییویدار  تاطابترا  هکبش  یاه  شلاچ  یسررب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000295 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312942-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بسانم بسانم راکهار   راکهار هئارا   هئارا وو   ارتت   ارتت ییویدار   ییویدار تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یاه   یاه شلاچ   شلاچ یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 8181
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6031126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما یاهراک  هار  نامز و  تیریدم  یاه  متسیس  دیلوت  نیمات /  هنیمز  رد  صصخت  یاراد  یاه  تکرش  یئاسانش  ناوخرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نآ اب  طبترم 

1101092586000324 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
جیکپ 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

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

1401/09/23 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ یتینما  یاه  راکهارو   NTP. PTP. PPS. 10MHz یاهدرادناتسا یاراد   GNSS رب ینتبم  نامز  تیریدم  رب  ینتبم  یاه  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

8209445-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طبترم طبترم یتینما   یتینما یاهراک   یاهراک هار   هار وو   نامز   نامز تیریدم   تیریدم یاه   یاه متسیس   متسیس دیلوت   دیلوت نیمات /  /  نیمات هنیمز   هنیمز ردرد   صصخت   صصخت یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش یئاسانش   یئاسانش ناوخرف   ناوخرف ناونع : : ناونع
نآنآ اباب  

8282
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6031158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000150 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
SOPhos XGP 3100 - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یرازگراب و  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراک .  زور  تاعالطا 14  یروانف  دیئات  زادعب  هیوست  جلخ -  رصان  یگنهامه 9121543924  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایرد ردانب 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 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنکوئدیو هکبش VoIP و  یربهار  یرادهگن و  ینابیتشپ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000229 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTMUTM ناونع : : ناونع 8383

سنارفنکوئدیو سنارفنکوئدیو وو     VoIPVoIP هکبش   هکبش یربهار   یربهار وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8484

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

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

هباشم6029807 هدش  باختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قفو  شیوداپ  سوریو  یتنآ 
( دشابیم

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6030252Sophos XGS 3100 Base License For XGS 3100(15 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یج6030515 نا  یس  زاگ  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  هحفص 26)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6030529( ماج  ) یناسنا عبانم  شزومآ  عماج  هناماس  تامدخ  هحفص 15)نابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6030581 هحفص 76)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6030660SOC تینما تایملع  زکرم  یربهار  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتم6030701 لوط 300  هب  هتسب  رادم  نیبرود  یشک  لباک  هتسب و  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 76)بصن 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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دابآ یدهم  یور  برس و  یندعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  حرش  هب  روتینام  هاگتسد  هس  نیمأت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090015000043 زاین :  هرامش 

دابآ یدهم  یور  برس و  یندعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   32SM5KE لدم  in 32 زیاس یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هرایس تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   GW2480 لدم  in 23/8 زیاس حطسم  هحفص  اب   LED هنایار روتینام  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس 

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

زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  زین  مالعتسا  مرف  داتس ، هناماس  رد  تمیق  مالعا  رب  هوالع  لیمکت و  دیاب  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8986157131 یتسپ :  دک  نارداهب ،  دابآ  یدهم  یاتسور  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32554191-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32554190-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام  -  - LEDLED  هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8585
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تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pdf تروص هب  لیاف  هریخذ  رتنیرپ و  هب  لاصتا  تیلباق  یسمل  هحفص  چتیا  دنمشوه 100  هتخت ) ) درب ددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000140 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   QOMO یتراجت مان   QWB200 لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا ههام  کی  رثکادح  یلام  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

pdf تروص هب  لیاف  هریخذ  رتنیرپ و  هب  لاصتا  تیلباق  یسمل  هحفص  چتیا  دنمشوه 100  هتخت ) ) درب ددع  2
.ددرگ لاسرا   ، مالعتسا هیباوج  رد  تسویپ  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898645-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: 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

pdfpdf  تروص تروص هبهب   لیاف   لیاف هریخذ   هریخذ وو   رتنیرپ   رتنیرپ هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق یسمل   یسمل هحفص   هحفص چتیا   چتیا   100100 دنمشوه   دنمشوه هتخت ) ) هتخت )) درب درب ددع   ددع 22 ناونع : : ناونع 8686
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روخ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6029731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتسور یدرو  ولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050366000003 زاین :  هرامش 

غالبجواس ناتسرهش  یزکرم  شخب  روخ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
تسوپ ینف  تاصخشم  قبط  اتسور  یدورو  ولبات  بصن  دیرخ و  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

تسوپ ینف  تاصخشم  قبط  اتسور  یدورو  ولبات  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

44653737-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب یرادرهش   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6030487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیدرگ یراذگراب  یتساوخرد  زاین  دروم  مزاول  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000061 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش یارآ  نایشآ  هدننک  هضرع  عجرم   DEMOSE یتراجت مان  یددع  نتراک 6  یدنب  هتسب  عون   300x105 cm داعبا یموینیمولآ  هلول  لیر  دراگ  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور یدرو   یدرو ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

یموینیمولآ یموینیمولآ هلول   هلول لیر   لیر دراگ   دراگ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  دانسا و  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  موس )  تبون  ) زاوها هقطنم 4  یرادرهش  تهج  لوادج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096687000021 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 091  یبآ  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 3750 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-4  دک  درز  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 563 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-2  دک  یکشم  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 562 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 نلاگ  J111 گنر دک  دیفس  یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 3750 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت تبث.دش  دهاوخن  یگدیسر  هلصاو  داهنشیپ  هب  تکرش  کرادم  هئارا  مدع  تسویپ و  دانسا  قبط  زاین  دروم  کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ یم  تروص  هلحرم  دنچ  یط  هجو  تخادرپ  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مالقا  یمامت  تهجدشابیم  یمازلا  سردآ  هارمه و 

6134938877 یتسپ :  دک   ، 4 هقطنم یرادرهش  یعونصم  راشبآ  بنج  ناتسلگ  نابوتا  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737028-061  ، 33737600-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737028-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  هطوبرم  نویسادنوف  اب  یبیلص  یتاعالطا  یاهولبات  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000140 زاین :  هرامش 

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

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  هطوبرم  نویسادنوف  اب  یبیلص  یتاعالطا  یاهولبات  بصن  1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم نویسادنوف   نویسادنوف اباب   یبیلص   یبیلص یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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 18 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنهد رادشه  مئالع  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک دراو  هناماس  رد  دحاو  یاهب  نیگنایم  ناونع  هب  هدرک و  میسقت  ددع 2372  رب  ار  روتکاف  شیپ  لک  عمج  تسویپ - لیاف  قبط 

1201004010000342 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

29955014 دیسرپب : یگلس  سدنهم  زا  ار  ینف  لاوس  - 
نیب 29955343 شوخ  زا  یلام  لاوس 

یناقح ورتم  بنج  دابآ  سابع  نامتخاس  رد  بصن 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

ددع  2,372 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثکادح یط  هدنهد ، تساوخرد  دحاو  دأت  لیوحت و  زا  سپ  و  هیلخت و )...  لمح و  هنیزه   ) دشابیم هدننکنیمأت  هدهع  هب  طبترم  یاههنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  باسحهیوست  هام  کی 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64461-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

ددرت6030727 لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 26)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدنهد هدنهد رادشه   رادشه مئالع   مئالع ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هرکرک  بصن  هیهت و  تمیق  فشک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005847000010 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  1 دادعت : 

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

.دامن یراذگراب  تیاس  رد  هتشون و  ور  یداهنشیپ  تمیق  دامن  دولناد  ور  تسویپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134814637 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدم  رکشین  لته  زا  دعب  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724940-061  ، 3342400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3342400-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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

6030794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یدورو  یارب  کیتاموتا  برد  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000294 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگیم ماجناروتکاف  هئاراو  ریمعت  زا  سپ  هنیزه  تخادرپو  دشاب  یم  تکرش  هدهع  هب  لحمرد  بصنتو  سانشراک  مازعا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلاروتکاف  شیپ  یراذگراب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: 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

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تمیق   تمیق فشک   فشک ناونع : : ناونع 9292

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یدورو   یدورو یارب   یارب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن ودیرخ   ودیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 134 ھحفص 72 
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ناریا تعنص  ملع و  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 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6030904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  هاگشناد  حطس  رد  کیتاموتا  برد  هاگتسد  دادعت 28  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، تسا / هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 1

1101094557000067 زاین :  هرامش 
ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
فانصا یاههیداحتا  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 1 تسویپ  قباطم  هاگشناد  حطس  رد  کیتاموتا  برد  هاگتسد  دادعت 28  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، تسا / هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1684613114 یتسپ :  دک  تعنصو ،  ملع  هاگشناد  نابایخ  ماگنه -  نابایخ  ناریا ،   تعنص  ملع و  هاگشناد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77240450-021  ، 77240540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77240405-021 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد   2828 دادعت   دادعت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 9494

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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اضر ماما  یرهطم و  دیهش  یهاگنامرد  عمتجم   :: 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6031015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EGR-DENA-FA لدم وشات  ییوزاب  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030646000036 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  یرهطم و  دیهش  یهاگنامرد  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هندب 30*40*100 داعبا  هدش  زیادانآ  موینیملآ  سنج  رگشیامن  یاهغارچ  یاراد  رتم  وزاب 6  لوط   1 - 

مرگولیک نزو 115  یکینورتکلا  مشچ  متسیس  هب  زهجم  رود و  ار  زا  لرتنک   2
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

ددع  6 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ تروص  مزال  یگنهامه  موزل  تروص  رد  دشاب  ناتسا  یموب  دشاب 3 - یم  ههامود  روتکاف  تخادرپ  دوش 2 - دنس  هنیمض  امتح  روتکاف  شیپ   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09173197632  هب  یداهرف  سدنهم  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  4

7193613111 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  یرهطم و  دیهش  ینامرد  عمتجم  یزامن  نادیم  ، دنز نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32127709-071  ، 36121230-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32319304-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EGR-DENA-FAEGR-DENA-FA  لدم لدم وشات   وشات ییوزاب   ییوزاب دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 9595

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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درونجب هاگدورف  تیریدم   :: 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 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

6031042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درونجب یادهش  هاگدورف  تسارح  تهج  لرتنک  سسکا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001595000018 زاین :  هرامش 
درونجب هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درونجب یادهش  هاگدورف  تسارح  تهج  لرتنک  سسکا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9416874841 یتسپ :  دک  درونجب ،  هاگدورف  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378029-058  ، 32325001-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236574-058 :: 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

کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک سسکا  تخاس  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000043 زاین :  هرامش 

کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لرتنک سسکا  تخاس  ریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

درونجب درونجب یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف تسارح   تسارح تهج   تهج لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا تخاس   تخاس ریز   ریز ناونع : : ناونع 9797

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددرت6030727 لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 26)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000270 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  دراه  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناژروا سناژروا تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  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 17 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  زاوها -  یمورب  رابنا  تانئاق و  دالوف  یاهتیاس  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000023 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  یسررب  هدش  تساوخرد  تاصخشم  افرص  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخیدروا 09126190721 یاقآ  اب  ینف  طابترا  یارب  . 2

.تسا یمازلا  یلم  رادناتسا  ناشن  یاراد  رازفا Smart Pss و  مرن  اب  گنهامه  . 3

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط   ) یسوموباو سابعردنب  یاههاگدورف  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000057 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000 و07632386015  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

هدش رکذ  یاههاگدورف  ینابیتشیپ  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههاگدورف اههاگدورف هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 100100

روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید وو   روتینام   روتینام ،، نویزیولت نویزیولت ،، رلرتنک رلرتنک نیبرود ، ، نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  زا   - تسویپ تاصخشم  قبط  روتکژرپ  اتید  روتینام و  ، نویزیولت ، رلرتنک نیبرود ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تبث  یلک  تمیق.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه 

1101005284000014 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CV650 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رلرتنک  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زادرپ نایار  ناتسزوخ  یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-X14 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

داز لیگ  یقداص  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   TRUECONF یتراجت مان   KatoHD لدم ناخرچ  نیبرود  اب  یزیمور  هنایاپ  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناسارخ شرتسگ  امیس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   55XTU815 لدم  UHD نویزیولت الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413663834 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  سردم  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32255183-058  ، 32252215-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252219-058 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000102 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کنویکسا یطابترا  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   B45ST80A لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باختنا تیولوا  کینورتکلا )  یروانف  تینما  یهاوگ   ) دشاب اتفا  یهاوگ  یاراد  هدننک  نیمات  .  KDT - kl- 75*150MP لدم هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمیرک .ددرگ 01731578413  یم  لاطبا  ثعاب  تاصخشم  لاسرا و  مدع  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشاب .  یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: 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

وراد اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 300  هب  هتسب  رادم  نیبرود  یشک  لباک  هتسب و  رادم  نیبرود  ددع  بصن 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094155000019 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 300 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617713446 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  ناتسدرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نارادساپ  نابایخ  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33666646-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33666648-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

رتم رتم   300300 لوط   لوط هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یشک   یشک لباک   لباک وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2 020 بصن   بصن ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتشادهب تنواعم  ناردنزام  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تاقلعتم  اب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094385000032 زاین :  هرامش 

یتشادهب تنواعم  ناردنزام  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
مالعتسا مرف  هارمهب  تاصخشمو  مالقا  گرب  تسویپب 36 - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

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

یراذگراب هناماس  رد  هدیسر و  ءاضماو  رهم  اب  هدنهد  داهنشیپ  دیئات  هب  دیاب  هرداص  روتکاف  شیپ  مالعتسا و  مرف  هارمهب  تسویپ  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ودشدهاوخن هدادرثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغرد.ددرگ 

 : یتسپ دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  قباس ) دنبهش  ) یکدور یناردنزام خ  ریما  راولب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816717887

33399943-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33399943-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104
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سبط کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6030815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بیع  عفر  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090810000007 زاین :  هرامش 

سبط یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم دودح 300 ریسم  لوطدراد  ریمعت  یراک و  هدنک  زاین  ریسم  لوط  انمظ  دراد  ار  دوجوم  یاه  نیبرود  اب  طابترا  تهج  یشک  لباک  هب  زاین  زکرم  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ات 14  حبص  تغاس 10 زل  ینیسح  یاقآ  سامت 05632815911  هرامش  اب  رتشیب  عالطا  تهج  دشاب  یم 

9791813899 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  کینیلک  یلپ   - مانمگ یادهش  راولب   - نشلگ سبط   - یبونج ناسارخ  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32815910-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32815914-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: 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 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

6030898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرشب  ددع   30 دادعت هب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009037000007 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931854549 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیا  مالیا خ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333636-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332070-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بیع   بیع عفر   عفر وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 105105

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرشب   حرشب ددع   ددع   3030 دادعت دادعت هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

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

6031034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  درونجب  هاگدورف  هتسبرادم  متسیس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001595000017 زاین :  هرامش 
درونجب هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  درونجب  هاگدورف  هتسبرادم  متسیس  داجیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9416874841 یتسپ :  دک  درونجب ،  هاگدورف  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378029-058  ، 32325001-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236574-058 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

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

6031054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسارح ینابهگن و  نیبرود  ریواصت  یزاس  هریخذ  تهج   ) شفنب لاتیجید  نرتسو  کسید  دراه  ددع  یاضاقت 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093696000095 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(. تسارح ینابهگن و  نیبرود  ریواصت  یزاس  هریخذ  تهج   ) شفنب لاتیجید  نرتسو  کسید  دراه  ددع  یاضاقت 6  - 

WD 102 PURZ 10TB- 3/5 Survillance HDD
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  6 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسارح .) ینابهگن و  نیبرود  ریواصت  یزاس  هریخذ  تهج   ) شفنب لاتیجید  نرتسو  کسید  دراه  ددع  یاضاقت 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
WD 102 PURZ 10TB- 3/5 Survillance HDD

1598666611 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  کراپ ، بنج  وشرو ، نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61639360-021  ، 88928220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88928220-021 :: 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

(( تسارح تسارح وو   ینابهگن   ینابهگن نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج  ) ) شفنب شفنب لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو کسید   کسید دراه   دراه ددع   ددع   66 یاضاقت   یاضاقت ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000856 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیئوس هدنزاس  روشک   BUHLER یتراجت مان  درآ  تاجناخراک  دربراک   PLANT MONITORING ELEMENT لدم دیلوت  طخ  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

اسکت تراجت  هعسوت  یناگرزاب  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   Cubi/Mini PC Cubi/8GB Up to 16GB/120GB SSD/IntelHD Graphic لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 

سیرتام تراجت  هعسوت و 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یج6030515 نا  یس  زاگ  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  هحفص 26)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

هتسبرادم6030500 یاه  نیبرود  متسیس  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6029862NVR هکبش تحت  زاس  هحفص 43)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

mini pcmini pc هارمه   هارمه هنایار   هنایار دیلوت - - دیلوت طخطخ   گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6030649 هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  الاک ،  نیمات  هحفص 34)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  مالعتسا ) مرف  قبط  ) لرتنک سسکا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000044 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  مالعتسا ) مرف  قبط  ) لرتنک سسکا  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دشاب6030885 یم  هباشم  دک  ناریا  مالعتسا ) مرف  قبط  ) لرتنک سسکا  تازیهجت  هحفص 86)دیرخ  سسکا  ( سسکا

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

درونجب6031042 یادهش  هاگدورف  تسارح  تهج  لرتنک  سسکا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لرتنک6031195 سسکا  تخاس  یاهمتسیسریز  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا مالعتسا ) ) مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط )) لرتنک لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " 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

تکرش6030140 یلخاد  رورس  زا  هدافتسا  اب  دابهپ و  اب  یتشادرب  ریواصت  شزادرپ  تایلمع  ماجنا 
( راتکه 2500)

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راتکه6030152 2500  ) یماظن ریغ  دابهپ  زا  هدافتسا  اب  سایقم 1/500  اب  یرادرب  ریوصت  تایلمع  ماجنا 
( ییاوه یرادرب  ریوصت 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلخاد6030559 رورس  زا  هدافتسا  اب  دابهپ و  اب  یتشادرب  ریواصت  شزادرپ  تایلمع  ماجنا 
( راتکه 2000) تکرش

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001001551000207 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031096 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت  نوناق  نامتخاس  یرادا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددرت  نوناق  نامتخاس  یرادا  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

42,047,500,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,102,375,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت نوناق   نوناق نامتخاس   نامتخاس یرادا   یرادا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001001551000208 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031100 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت  نوناق  نامتخاس  یلیر  یناگیاب  نشیتراپ و  دمک  بصن  تخاس و  ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ددرت  نوناق  نامتخاس  یلیر  یناگیاب  نشیتراپ و  دمک  بصن  تخاس و  ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
21,106,600,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,055,330,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

ددرت6030727 لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 26)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا6031096 تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ددرت نوناق  نامتخاس 

هحفص 14) ددرت  ( ددرت

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

ددرت6031100 نوناق  نامتخاس  یلیر  یناگیاب  نشیتراپ و  دمک  بصن  تخاس و  ، هحفص 14)هیهت ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددرت ددرت نوناق   نوناق نامتخاس   نامتخاس یلیر   یلیر یناگیاب   یناگیاب وو   نشیتراپ   نشیتراپ دمک   دمک بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتلود یناگرزاب  تکرش  هرامش 1 و 2  یاه  نامتخاس  یاه  گنیکراپ  رد  عقاو  یاه  نوتس  قیرح  هب  مواقم  ششوپ  مالعتسا  دانسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  حرشب  ناریا 

1101001016000041 زاین :  هرامش 
ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یراذگراب  مالعتسا و  دانسا  اضما  رهم و  هژورپ ،  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتلود یتلود یناگرزاب   یناگرزاب تکرش   تکرش   22 وو     11 هرامش   هرامش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ ردرد   عقاو   عقاو یاه   یاه نوتس   نوتس قیرح   قیرح هبهب   مواقم   مواقم ششوپ   ششوپ مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دانسا   دانسا حرشب   حرشب ناریا   ناریا

1 13113

(( دوش دوش هعجارم   هعجارم مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا هبهب    ) ) یناشن یناشن شتآ   شتآ تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 1141 14
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یناشن شتآ  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  مالقا  دک 

.دوش هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب 
1101092544002209 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TR-MW3 لدم  in 4 زیاس یناشن  شتآ  روتینام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناشفا باقع  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   SCANIA هدنزاس عجرم  باقع   NBC یرس یرهش  نیب  سوبوتا  نامرف  یپوکسلت  لماک  ریش  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ریش ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ریش  ناریا  یتراجت  مان   IS-237 لدم  in 1/2 زیاس یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رادهار هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان   RB لدم یناشن  شتآ  بآ  لزان  الاک :  مان 
نیشام تعنص 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 
ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن شتآ  تاودا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  مالقا  دک 

.دوش هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177681-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: 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

قیرح6030456 ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  هحفص 34)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاه6030606 نامتخاس  یاه  گنیکراپ  رد  عقاو  یاه  نوتس  قیرح  هب  مواقم  ششوپ  مالعتسا  دانسا 
تسویپ دانسا  حرشب  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  هرامش 1 و 2 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

زاگ6030649 هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  الاک ،  نیمات  هحفص 34)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6030828( دوش هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب   ) یناشن شتآ  هحفص 8)تاودا  قیرح  ( قیرح

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

یلاع6031014 تیفیک  هدش  ژراش   CO2 زاگ و ردوپ  یناشن  شتآ  هحفص 34)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش6031212 یرادا  یاه  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  تست  یرادهگن و  سیورس 
نارهت بونج  هناخ  هیفصت  ژاپمپ  هاگتسیا  نارهت و  بونج  بالضاف  هناخ  هیفصت  بالضاف ،

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزادنا6031216 هارو  بصن   ، دیرخ یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یللملا نیب  هاگدورف  نکاما  زا  یشخب  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دود6029757 روتکتد  تست  هحفص 34)یرپسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریز دراوم  هارمه  هب  تباث - یتراک و  میس  نفلت  اب  دنمشوه   4NET-B500 ریگدزد لارتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001136000011 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
ریز دراوم  هارمه  هب  تباث - یتراک و  میس  نفلت  اب  دنمشوه   4NET-B500 ریگدزد لارتناس  - 

4NET رشلف ریژآ  -- 4NET یروپیش یوگدنلب  -- دنمشوه درب  اب  ناویح  زا  ناسنا  صیصخشت   PARADOX-DG75 یطخ میب  )
 ( 12V 7A WLTA MAX یرطاب دروهر -- یسکلف 21  -- نامرک ریگدزد  لباک  -- 4NET یزلف رواک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دادعت  1 دادعت : 

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

ریز دراوم  هارمه  هب  تباث - یتراک و  میس  نفلت  اب  دنمشوه   4NET-B500 ریگدزد لارتناس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
4NET رشلف ریژآ  -- 4NET یروپیش یوگدنلب  -- دنمشوه درب  اب  ناویح  زا  ناسنا  صیصخشت   PARADOX-DG75 یطخ میب  )

 ( 12V 7A WLTA MAX یرطاب دروهر -- یسکلف 21  -- نامرک ریگدزد  لباک  -- 4NET یزلف رواک 

3419914884 یتسپ :  دک  زاگ ،  هرادا  یبونج  علض  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نابایخ  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333485-028  ، 33373485-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33373483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

تباث6030564 یتراک و  میس  نفلت  اب  دنمشوه   4NET-B500 ریگدزد هحفص 92)لارتناس  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تباث تباث وو   یتراک   یتراک میس   میس نفلت   نفلت اباب   دنمشوه   دنمشوه   44NET-B500NET-B500 ریگدزد   ریگدزد لارتناس   لارتناس ناونع : : ناونع 115115
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لاهنو رذب  یهاوگ  تبث و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریادلگ همان  تنامض  اب  سالپ  یج  دیوردنا  ترانسا و  چنیا  نویزیولت 75  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090808000039 زاین :  هرامش 

لاهن رذب و  یهاوگ  تبث و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناریادلگ همان  تنامض  اب  سالپ  یج  دیوردنا  ترانسا و  چنیا  نویزیولت 75  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

ناتسا ناگدننک  نیمات  طقف.دوش  یمن  هداد  تساوخرد  هب  رثا  بیترت  هدش  رکذ  یتنراگ  روتکاف و  شیپ  نودب  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  کرادم  یراذگراب.زربلا  نارهت و 

3135933151 یتسپ :  دک  یتاقیقحت ،  تاسسوم  هعومجم  هدیمهفدیهش  راولب  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32740809-026  ، 32754071-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32716915-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   دیوردنا   دیوردنا وو   ترانسا   ترانسا چنیا   چنیا   7575 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 1161 16
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مهد 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 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** THERMAL IMAGING CAMERA: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  و 

1101097684000318 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   E2V لدم یناشن  شتآ  یترارح  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یترارح   یترارح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 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

6031028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تسیل  قباطم 

1101004299000031 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناجیابرذآ ناریلد  نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   FSB-4-T-102 لدم یرادربملیف  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   VCT-1500L لدم یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

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

نارک هنن  هداز  میحر  زورهش  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   UWP-V1 لدم میس  یب  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SONY هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   ALPHA A6100 لدم یرادربسکع  تیلباق  اب  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

ییالع هلا  حور 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ  تسیل 

.دشاب یم  سامت 09339055961  هرامش.دشاب  هتشاد  یتکرش  ربتعم  هلاسکی  یتناراگ  لقادح  مالقا 

8158874351 یتسپ :  دک  ریدغ ،  لپ  هب  هدیسرن  مود ) قاتشم  ) یسراف ناملس  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9055961-0933  ، 32657975-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32657975-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیلباق تیلباق اباب   یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود میس -  -  میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم یرادربملیف -  -  یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ یرادربملیف -  -  یرادربملیف نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع
یرادربسکع یرادربسکع

118118
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون 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

6031161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس یمالسا 3  هنازخ  دانسا  دقن و  تروصب  تخادرپ  تسویپ و  تسیل  حرش  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004121000002 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

جوسای دمحاریوب ،  هیولیگهک و  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591786966 یتسپ :  دک  جوسای ،  بالقنا  یمومع و  هاگداد  ارسداد و  بنج  ترجه 3  نابایخ  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222965-074  ، 33224220-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222965-074 :: 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

نیبرود6029742 بصن  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 15)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سناژروا6029823 تهج  هتسبرادم  نیبرود  دراه  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زایندروم6029882 هتسبرادم  یتظافح  یاه  نیبرود  هحفص 15)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سالپ6030076 یج  دیوردنا  ترانسا و  چنیا  هحفص 15)نویزیولت 75  نیبرود  ( نیبرود

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

یناشن6030110 شتآ  یترارح  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6030500 یاه  نیبرود  متسیس  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اههاگدورف6030506 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 76)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکژرپ6030532 اتید  روتینام و  ، نویزیولت ، رلرتنک نیبرود ، هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

وو کتکت -  -  جید   جید میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم  -  - yamaha mgp 2491yamaha mgp 2491 اهامای   اهامای رسکیم   رسکیم  -  - Dynacird vl2  12Dynacird vl2  12 دروکانیاد   دروکانیاد ویسپ   ویسپ یوگدنلب   یوگدنلب نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع
.... ....

1 191 19
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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 " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6030581 هحفص 76)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتم6030701 لوط 300  هب  هتسب  رادم  نیبرود  یشک  لباک  هتسب و  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 76)بصن 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6030763 تاصخشمو  تاقلعتم  اب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 76)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یعامتجا6030815 نیمات  کینیلک  یلپ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بیع  عفر  یشک و  هحفص 76)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6030898 لیاف  حرشب  ددع   30 دادعت هب  هتسب  رادم  هحفص 76)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6031028 میس -  یب  نوفورکیم  یرادربملیف -  یساکع و  نیبرود  هیاپ  یرادربملیف -  نیبرود  هیاپ 
یرادربسکع تیلباق  اب  یرادربملیف 

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6031054 ریواصت  یزاس  هریخذ  تهج   ) شفنب لاتیجید  نرتسو  کسید  دراه  ددع  یاضاقت 6 
( تسارح ینابهگن و 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6031161yamaha mgp اهامای رسکیم   - Dynacird vl2 12 دروکانیاد ویسپ  یوگدنلب  نیمات - :
 .... و کت -  جید  میس  یب  نوفورکیم   - 2491

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " 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

روتکژرپ6030532 اتید  روتینام و  ، نویزیولت ، رلرتنک نیبرود ، هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 134 ھحفص 97 
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درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  هیوست 60  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  لیاف  هارمهب  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000240 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   1PNS2600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 2 TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

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

یراک زور  هیوست 60  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  لیاف  هارمهب  زاس  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324440-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 5 نارهت  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6030753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093356000066 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 بالضاف  بآ و   : ّ هدننک رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak E830FDPS لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت مهبم  طورشم و  ، شودخم تاداهنشیپ  هب  - ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دانسا  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  هناماس ، رد  تمیق  نالعا  ماگنه  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  یداهنشیپ  تمیق  رد  تریاغم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

1319994111 یتسپ :  دک  یقرش ،  بونج  علض  ینیمخ  ماما  نابایخ  عطاقت  باون  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66385127-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66385121-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراک یراک زور   زور   6060 هیوست   هیوست درکرهش   درکرهش هاگشناد   هاگشناد لیوحت   لیوحت تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هارمهب   هارمهب زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 120120

SANSAN لدم لدم زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001486000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031071 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش  یترارح  هاگورین  رد  زاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنزاش یترارح  هاگورین  رد  زاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم 

بوصم 1394  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  هرامش 1  گربراک  قباطم  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  یم  دودرم  داهنشیپ  روکذم  گربراک  اب  همانتنامض  تریاغم  تروص  رد 

19:00 تعاس : 1402/01/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یمیجن دیهش  هچوک  تسار -  تمس  یرادنامرف  نادیم  هب  هدیسرن  یتعیرش -  نابایخ  کارا -   ، 3813884781 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهم نامتخاس  - 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتعنص  یاه  حرط  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095405000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031204 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  یاههاگتسد  یدادعت  رورس و  هاگتسد  نیمات 3  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتعنص  یاهحرط  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یریگ نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  یاههاگتسد  یدادعت  رورس و  هاگتسد  نیمات 3  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دحاو زا  هیدیئات  ذخا  الاک و  لیوحت  زا  دعب  باسح  هیوست  دشاب ،  یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  همیب  لمح و  تسیمازلا ،  روتکاف  شیپ  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 

دیریگب .  طابترا  هرامش 021-29181508  اب  زاین  تروص  رد  دشاب ،  درادناتسا  یتناراگ و  یاراد  دیاب  الاک  دریذپیم ، ماجنا  هدننک  تساوخرد 
16:00 تعاس : 1402/01/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 6 نایک ، هچوک  جاک ، نادیم  زا  رت  ناپ  دابآ ، تداعس  نارهت ،  ، 1998837711 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یترارح یترارح هاگورین   هاگورین ردرد   زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 122122

یریگ یریگ نابیتشپ   نابیتشپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یاههاگتسد   یاههاگتسد یدادعت   یدادعت وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد نیمات  33   نیمات ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6029862NVR هکبش تحت  زاس  هحفص 43)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیوحت6030707 تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  لیاف  هارمهب  زاس  هریخذ  هاگتسد 
یراک زور  هیوست 60  درکرهش  هاگشناد 

هحفص 97) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6030753SAN لدم زاس  هریخذ  هحفص 97)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نیبرود6031054 ریواصت  یزاس  هریخذ  تهج   ) شفنب لاتیجید  نرتسو  کسید  دراه  ددع  یاضاقت 6 
( تسارح ینابهگن و 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یترارح6031071 هاگورین  رد  زاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 97)هیهت ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یریگ6031204 نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  یاههاگتسد  یدادعت  رورس و  هاگتسد  هحفص 97)نیمات 3  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( 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

6031015EGR-DENA-FA لدم وشات  ییوزاب  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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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هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  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 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

6029956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000032 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدش  تسویپ  لیاف  طیارش  قباطم  دیاب  دیرخ 

7971945699 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  هرادا  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44242844-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 124124
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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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6029967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 3  هب  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003372000037 زاین :  هرامش 

یکشزپماد هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  یتساوخرد  مالقا  تاحیضوت  -1 - 

ودننک  نیمات  ار  زاین  دروم  مالقا  یمامت  هک  دنهدب  داهنشیپ  ییاه  تکرش  تکرش  ای  یدارفا  اهنت  افطل  -2
دینک یراذگراب  هناماس  ءاضماو  رهم  اب  هناماس  رد  ار  روتکاف 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک دراو  هناماس  رد  یداهنشیپ  مالقا  لک  غلبم  ناونعب  ار  غلبم  کی  اهنت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هاشنامرک  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  رد  نآ  لیوحت  هدوب و  هدنشورف  هدهعرب  مالقا  لقن  لمح و  -2

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع دادعت  33   دادعت هبهب   رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 134 ھحفص 102 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dgr6njxlpk9j3?user=37505&ntc=6029967
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6029967?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطاخ 09182246040 سدنهم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط  رورس  تاقلعتم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000622 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرطاخ 09182246040 سدنهم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط  رورس  تاقلعتم  تازیهجت و  - 

هدنشورف هدهع  هب  لیوحت  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تسویپ طیارش  قبط   1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرطاخ 09182246040 سدنهم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط  رورس  تاقلعتم  تازیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لیوحت  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تاقلعتم   تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 126126
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مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 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

6030440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ خرن  مالعا  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  تسویپ  مرف  طیارش  حرش و  قبط  الاک  ملق  دادعت 17   - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091971000064 زاین :  هرامش 

مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  GB 600 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ خرن  مالعا  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  تسویپ  مرف  طیارش  حرش و  قبط  الاک  ملق  دادعت 17   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب همیب  تایلام و  یتسویپ  یاهلیاف  تاجردنم  اب  قباطم  نارهم  ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  هرادا  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ناگدننک  نیمات  هدهع 

1101005562000003 زاین :  هرامش 
نارهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 43 دادعت : 

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

اهنآ تساوخرد  دنیامنن  لیمکت  ار  اهلیاف  هک  یناگدننک  نیمات  دامن  مادقا  یتسویپ  یاهلیاف  قیقد  لیمکت  هب  تبسن  افطل  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین یسررب  لباق 

6991843649 یتسپ :  دک  یمساج ،  یادهش  راولب  نارهم  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827184-084  ، 33823153-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33823154-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GBGB  600600 تیفرظ   تیفرظ رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 127127

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 128128
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یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6030633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   DL 380 G10 لدم  HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004396000098 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم کناب   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لباف  تاصخشم  اب  کسید  ددع  هارمه 20 هب   DL380G9 لدم رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004182000019 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامیا رتسگ  روحم  مه  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  رهشوب  ناتسا  تیریدم  بردالاک  لیوحت  دشاب  هام  شش  یتناراگ  یاراد  دیاب  قوف  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514973483 یتسپ :  دک  هیمطاف ،  یوربور خ  ینیمخ  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33558084-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33558084-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگتسد هاگتسد کیکی   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب     DL 380  G10DL 380 G10 لدم   لدم   HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 129129

DL380G9DL380G9  لدم لدم رورس   رورس ناونع : : ناونع 130130
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6029956G10 هحفص 100)رورس رورس  ( رورس

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

ددع6029967 دادعت 3  هب  رورس  هحفص 100)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس6030087 تاقلعتم  هحفص 100)تازیهجت و  رورس  ( رورس

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

تکرش6030140 یلخاد  رورس  زا  هدافتسا  اب  دابهپ و  اب  یتشادرب  ریواصت  شزادرپ  تایلمع  ماجنا 
( راتکه 2500)

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6030440GB 600 تیفرظ رورس  کسید  هحفص 100)دراه  رورس  ( رورس

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

یلخاد6030559 رورس  زا  هدافتسا  اب  دابهپ و  اب  یتشادرب  ریواصت  شزادرپ  تایلمع  ماجنا 
( راتکه 2000) تکرش

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6030605 قاتا  یزاس  هحفص 100)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

هاگتسد6030633 کی  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   DL 380 G10 لدم  HP هحفص 100)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6030744 قاتا  یزاس  درادناتسا  هحفص 43)ماجنا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6030829DL380G9 لدم هحفص 100)رورس  رورس  ( رورس

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

هنایار6031048 رورس  هعطق  لوژام  یتسویپ -  یاهلیاف  قبط  رژراش  کار  هحفص 43)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دحاو6031107 - UPS رود هار  زا  لرتنک  دربراک  هکبش  تراک  تروپ -  رواپ 8  لوژام  یتعنص -  لرتنک  ولبات 
هکبش دربراک  دنمشوه  قرب  هدننک  عیزوت 

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریگ6031204 نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  یاههاگتسد  یدادعت  رورس و  هاگتسد  هحفص 97)نیمات 3  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  ًامتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

.تسا یمازلا  یگنهامه  تمیق  مالعا  زا  لبق 
یزردوگ 09123138548

1101096102001133 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هیمورا زبس  یادن  هدننک  هضرع  عجرم   SH001 لدم یراوید  ژافوش  جیکپ  ترارح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نیرفآ امرس  هدننک  هضرع  عجرم   COPELAND یتراجت مان  لدم 8400648  جیکپ  رشاو  هروسام و  هرهم  هعومجم  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

هیمورا زبس  یادن  هدننک  هضرع  عجرم  یراوید  ژافوش  جیکپ  راشف  هدنهاک  هعطق  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   GIANNONI یتراجت مان   PP14FW4R01 لدم جیکپ  یترارح  لدبم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   Imit Control System یتراجت مان  یشیامرگ  جیکپ  لدم 066251  لماک  راشف  جیگ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - یراوید یراوید ژافوش   ژافوش جیکپ   جیکپ راشف   راشف هدنهاک   هدنهاک هعطق   هعطق ریش   ریش جیکپ -  -  جیکپ رشاو   رشاو وو   هروسام   هروسام هرهم   هرهم هعومجم   هعومجم یراوید -  -  یراوید ژافوش   ژافوش جیکپ   جیکپ ترارح   ترارح روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
لماک لماک راشف   راشف جیگ   جیگ جیکپ -  -  جیکپ یترارح   یترارح لدبم   لدبم

131131
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

135 یلخاد  88841182 یمشاه -5mm رطقو 200mm لوط هب  - همیس هس  PT100 یتمواقمروسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  ، دوش تمیق  مالعا  تساوخرد  قبط  - ههام 2 هیوست

1101001469001180 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دمتعم تراجت  رادیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  دمتعم  یتراجت  مان   MOT-11332104 لدم یتمواقم  تبوطر  امد و  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

135 یلخاد  88841182 یمشاه -5mm رطقو 200mm لوط هب  - همیس هس  PT100 یتمواقمروسنس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  ، دوش تمیق  مالعا  تساوخرد  قبط  - ههام 2 هیوست

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MOT- 11332 104MOT- 1 1332 104 لدم   لدم یتمواقم   یتمواقم تبوطر   تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 132132
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم رادفم 100 TR-ELECTRONIC GMBH -E242293 C9Uus AWM STYLE لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم رادقم 100 SIEMENS MOTION CONNECT 800*CAV00500691 لباک

رتم رادقم 300 ناشفت 1*3  لباک 
1101001469001185 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنالنف هدنزاس  روشک   GLASTON FINLANDOY هدنزاس عجرم  ناهفصا  دیما  ینمیا  هشیش  هدننک  هضرع  عجرم   PT1MA لدم یلرتنک  روسنس  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم رادفم 100  TR-ELECTRONIC GMBH -E242293 C9Uus AWM STYLE یلرتنک لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم رادقم 100  SIEMENS MOTION CONNECT 800*CAV00500691 یلرتنک لباک 

رتم رادقم 300  ناشفت 1*3  لباک 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  ، دوش تمیق  مالعا  تساوخرد  قبط  - ههام 2 هیوست

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلرتنک یلرتنک روسنس   روسنس لباک   لباک ناونع : : ناونع 133133
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SENSOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004420 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   966H لدم ردول  تخوس  کنات  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

تسرپ ناوج  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم   HG180D لدم ردیرگ  روتوم  اوه  راشف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دنهاوخن  رارق  یسررب  دروم  ینف  داهنشیپ  نودب  یاه  خساپ.دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دشاب یم  یمازلا  شرافسرودص  لبق  ینف  دات  تهج  هنومن  هیارا 
دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ 

061-34122579

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

23579-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هعطق6029925 ریش  جیکپ -  رشاو  هروسام و  هرهم  هعومجم  یراوید -  ژافوش  جیکپ  ترارح  روسنس 
لماک راشف  جیگ  جیکپ -  یترارح  لدبم  یراوید -  ژافوش  جیکپ  راشف  هدنهاک 

هحفص 106) روسنس  ( روسنس

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

6030673MOT-11332104 لدم یتمواقم  تبوطر  امد و  هحفص 106)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یلرتنک6030770 روسنس  هحفص 106)لباک  روسنس  ( روسنس

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

اوه6030964 راشف  روسنس  ردول -  تخوس  کنات  هعطق  روسنس  لزید -  روتوم  دربراک   GR راشف روسنس 
ردیرگ روتوم 

هحفص 106) روسنس  ( روسنس

ردیرگ ردیرگ روتوم   روتوم اوه   اوه راشف   راشف روسنس   روسنس ردول -  -  ردول تخوس   تخوس کنات   کنات هعطق   هعطق روسنس   روسنس لزید -  -  لزید روتوم   روتوم دربراک   دربراک   GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 134 ھحفص 110 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشاک یشاک یناریا - - یناریا تلاوت   تلاوت هساک   هساک یچگ -  -  یچگ سنج   سنج بذاک   بذاک فقس   فقس  - - PVCPVC  شکور شکور اباب   یبوچ   یبوچ ردرد   هیال - - هیال ودود   تولف   تولف هنآ   هنآ یچوس -  -  یچوس لفق   لفق هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع
لفق لفق   cmcm  77  یزغم یزغم فکفک   - - کیمارس   کیمارس نوران -  -  نوران حرط   حرط راوید   راوید

135135

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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( مهم ) .ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  یرابتعا 3  تخادرپ  شیپ 

یزردوگ 09123138548 یاقآ  تسیمازلا  یگنهامه 
1101096102001138 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیلیآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیلیآ  یتراجت  مان  لدم 7062   cm 7 زیاس یموینیمولآ  سنج  یچوس  لفق  هریگتسد  الاک :  مان 

یمیش سراپ  نوتسیترآ 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هنآ ناریا   mm 4 تماخض گنر  هیال  ود  تولف  هنآ  الاک :  مان 

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

هنیبوچ زبس  تخرد  هدننک  هضرع  عجرم   210x80 cm داعبا  MDF سنج  PVC شکور اب  یبوچ  رد  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
داصتقا دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PERSIAN NUB TRADING Co.LTD هدنزاس عجرم  یعبرم  رتم  داعبا  یچگ  سنج  بذاک  فقس  الاک :  مان 

ایرآ
عبرم رتم  32 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
انیم یتشادهب  ینیچ  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 18 زیاس هاتوک  ولگ  تخت  دیکرا  لدم  یناریا  تلاوت  هساک  الاک :  مان 

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

ناسارخ نیرز  یشاک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 5   30x60 cm داعبا دیفس  نوران  حرط  راوید  یشاک  الاک :  مان 
نتراک 25 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نایناریا رهم  یالاک  دیپس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 5   30x30 cm داعبا  UNI BEIGE حرط فک  کیمارس  الاک :  مان 

نتراک 7 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یعیمس دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ناریا  سراف  جیلخ  یتراجت  مان  لفق   cm 7 یزغم الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
اتلد یتراجت  مان  لدم 041  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دحاو 23 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 32 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  ههام  یرابتعا 3  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یرورض  تسویپ  کرادم  هدهاشم  روتکاف  شیپ  رودص  تهج 

یزردوگ 09123138548 یاقآ  اب  یگنهامه 
1101096102001136 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

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

یدازرف هموصعم  هدننک  هضرع  عجرم   WATES یتراجت مان   C561 لدم بآ  طاسبنا  عبنم  یکیتسال  بویت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6029803 لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قفو   KDT یناریا دنرب   POE هیذغت عبنم  چیئوس و 
( دشابیم هباشم  دک  ناریا  )

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سنج6030057 بذاک  فقس   - PVC شکور اب  یبوچ  رد  هیال - ود  تولف  هنآ  یچوس -  لفق  هریگتسد 
لفق  cm 7 یزغم فک  - کیمارس  نوران -  حرط  راوید  یشاک  یناریا - تلاوت  هساک  یچگ - 

هحفص 111) چیئوس  ( چیئوس

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

بآ6030210 طاسبنا  عبنم  یکیتسال  بویت  میظنت -  لباق  چیئوس  هحفص 111)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

6030611A682 JL1930 Aruba Instant On تروپ یپ 24  چا  هکبش  چیئوس  ددع  هحفص 43)دادعت 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روشک6030684  JETNET یتراجت مان   JETNET 3810G لدم هنایار  یتعنص  هکبش  اتید  چیئوس 
KORENIX هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس 

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

بآبآ طاسبنا   طاسبنا عبنم   عبنم یکیتسال   یکیتسال بویت   بویت میظنت -  -  میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 134 ھحفص 113 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6030746sdh.ztes200 چیئوس یزادنا  هار  بصن ،  هحفص 43)هیهت ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6030858ETTORE CELLA دنرب چیئوس  هحفص 26)ورکیم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

سنج6030057 بذاک  فقس   - PVC شکور اب  یبوچ  رد  هیال - ود  تولف  هنآ  یچوس -  لفق  هریگتسد 
لفق  cm 7 یزغم فک  - کیمارس  نوران -  حرط  راوید  یشاک  یناریا - تلاوت  هساک  یچگ - 

هحفص 111) چیئوس  ( چیئوس

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

6030611A682 JL1930 Aruba Instant On تروپ یپ 24  چا  هکبش  چیئوس  ددع  هحفص 43)دادعت 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناوخدکراب6031010 رگپاچ و  هحفص 43)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، 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 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف  ) تسا هباشم  دک  ناریا  ناهفصا  مسیتوا  یشزومآ  زکرم  تاعامتجا  نلاس  ریوصت  شخپ  طبض و   ، رون  ، توص متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(. تسا کالم  تسویپ 

1101004038000308 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 200 ناوت  OPAL PRO 942031412 لدم  smd روتکژورپ الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

سپ هتفه  ودات  هیوست  یدقن  تروصب  هجو  تخادرپ  -2 تسا هباشم  دک  ناریا  دامن  مادقا  تمیق  مالعا  تسویپ  تسیل  تاصخشم  ساسا  رب  -- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  ناهفصا 4- یضرغ  نابایخ  رد  عقاو   4 هیحان مسیتوا  یشزومآ  زکرم  رد  هیلختو  لمح  هنیزه  -3 دشاب یمالاک  لیوحتزا 

8145673131 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  بنج  رنه  رازاب  یوربور  هتسدلگ  غاب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222889-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223092-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مسیتوا مسیتوا یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم تاعامتجا   تاعامتجا نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض  ، ، رون رون  ، ، توص توص متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137
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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6030445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یلیمکت  تاعالطا  - تمیق دروارب  تهج  مالعتسا  یتوص -  متسیس  هب  ناجنز  نیسح  ماما  هناخباتک  تاعامتجا  نلاسزیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003175000068 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رینویاپ یتراجت  مان   SC-LX90 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - سانشراک دات  زا  سپ  تخادرپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471612-024  ، 33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6030824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشر دلیش 96  یزغم 0.9  اب  سم  مامت   R659 ریوصت لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001079000045 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   PSA RG 15 GP -001 لدم ریوصت  لباک  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  ییاهن  هنیزه  افطل  .دشاب  یم  هتشر  دلیش 96  یزغم 0.9  اب  سم  مامت   R659 ریوصت لباک  رتم  رادیرخ 250  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفب مالعا  نانمس ) یولیس   ) دصقم ات  الاک 

3517713111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  ولیس  یصاصتخا  هداج  رنهاب  دیهش  نابایخ  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327713-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327264-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب یلیمکت   یلیمکت تاعالطا   تاعالطا -- تمیق تمیق دروارب   دروارب تهج   تهج مالعتسا   مالعتسا یتوص -  -  یتوص متسیس   متسیس هبهب   ناجنز   ناجنز نیسح   نیسح ماما   ماما هناخباتک   هناخباتک تاعامتجا   تاعامتجا نلاسزیهجت   نلاسزیهجت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

138138

هتشر هتشر   9696 دلیش   دلیش   0 .90 .9 یزغم   یزغم اباب   سمسم   مامت   مامت   R659R659  ریوصت ریوصت لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139
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ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000158 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1650300025  وکا  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثا بیترت  هدش  لاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس ،  رد  مرف  جرد  مدع  تروص  رد  هناماس .  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  رسمار و  رهش  الاک  لیوحت  .دش  دهاوخن  هداد 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551584-021  ، 24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0959528620 یدونف مناخ.یموب  تیولوا.یراکزور  هد  تخادرپ.تسویپ  لیاف  قبطدیرخ.ناوخشیپزیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004761000122 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت توص  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 140   140x80 cm زیاس لیتسا  سنج  اذغ  ورس  زیم  ناوخشیپ  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

0959528620 یدونف مناخ.یموب  تیولوا.یراکزور  هد  تخادرپ.تسویپ  لیاف  قبطدیرخ.ناوخشیپزیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178715935 یتسپ :  دک  تثعب 2 و 4 ،  نیب  تثعب –  راولب  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36014262-051  ، 38470107-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38422756-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 140140

لیتسا لیتسا سنج   سنج اذغ   اذغ ورس   ورس زیم   زیم ناوخشیپ   ناوخشیپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 141141

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

( نامزمه  ) هداس یفیک  یبایزرا  اب  دیدجت  یا - هلحرمکی  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001094566000030 - 28-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031226 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا WRC و ساسا  رب  رتمولیک  لوط 120  هب  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرتمویدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
نارهت  رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدودحم  رد  هرامش 677  هطباض 

لایر   10/765/730/700: دروارب
یسمش هام  هدزاود  تدم  هب  راک  هب  عورش  هسلج  توص  خیرات  زا  راک  یارجا  تدم 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانیهاوگ  ای  یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  بآ  هتشر  رد  هبتر 5 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت و  ترازو  زا  نیمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئارا  یهگا -  لصا  رد  جردنم  لایر   522/972/000 نیمضت : 

نارهت  رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: سردآ سردآ
رازگ هصقانم  هاگتسد  سنارفنک  نلاس  لحم  ییاشگزاب :

41934-021 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://www.nwwirنفلت تیاسبو تیاسبو
-http://iets.mporg.ir- Www.tIww.tpww.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سالپ6030076 یج  دیوردنا  ترانسا و  چنیا  هحفص 15)نویزیولت 75  نیبرود  ( نیبرود

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

مسیتوا6030319 یشزومآ  زکرم  تاعامتجا  نلاس  ریوصت  شخپ  طبض و   ، رون  ، توص متسیس  هحفص 114)دیرخ  توص  ( توص

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

تهج6030445 مالعتسا  یتوص -  متسیس  هب  ناجنز  نیسح  ماما  هناخباتک  تاعامتجا  نلاسزیهجت 
تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  - تمیق دروارب 

هحفص 114) توص  ( توص

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

هتشر6030824 دلیش 96  یزغم 0.9  اب  سم  مامت   R659 ریوصت لباک  هحفص 114)دیرخ  توص  ( توص

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

تسویپ6031058 تسیل  قبط  یتوص  هحفص 114)متسیس  توص  ( توص

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

6031161yamaha mgp اهامای رسکیم   - Dynacird vl2 12 دروکانیاد ویسپ  یوگدنلب  نیمات - :
 .... و کت -  جید  میس  یب  نوفورکیم   - 2491

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

ساسا ساسا ربرب   رتمولیک   رتمولیک   12 0120 لوط   لوط هبهب   بالضاف   بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرتمویدیو   یرتمویدیو وو   نجل   نجل هیلخت   هیلخت وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : - - ناونع
WRCWRC  درادناتسا درادناتسا

142142
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیتسا6031176 سنج  اذغ  ورس  زیم  ناوخشیپ  هحفص 114)نیمات  توص  ( توص

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

بالضاف6031226 یروآ  عمج  هکبش  یرتمویدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یارجا  - 
WRC درادناتسا ساسا  رب  رتمولیک  لوط 120  هب 

هحفص 114) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تامدخ و  حرش  قبط  لماک  رتوپماک  هاگتسد  ادعت 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001190000081 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  BX2285 PLUS لدم  in 21/5 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

رتسگ هدنیآ  یارس  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   INTEL P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

داسرف رتسگ  طابترا 
تس 50 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  تامدخ و  حرش  قبط  لماک  رتوپماک  هاگتسد  ادعت 50   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36272228-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط لماک   لماک رتوپماک   رتوپماک هاگتسد   هاگتسد   5050 ادعت   ادعت ناونع : : ناونع 143143
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کارا هیحان 1  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6029851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط  رگپاچ  رگشیامن و  هنایار ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004780000001 زاین :  هرامش 

کارا هیحان 2  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  سکاریز  تکرش  هدنزاس  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   XEROX یتراجت مان  لدم 3124  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  سکاریز  تکرش  هدنزاس  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   XEROX یتراجت مان  لدم 3250  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یرادا یاهنیشام  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   CANON-6030 لدم هراک  کت  رگپاچ  الاک :  مان 

سونبآ کینورتکلا  رازبا 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
روپاشب رتسگ  هداد  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Green Hiva لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هنایار مامتها  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   12A لدم یرزیل  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط  دیرخ 

دیئامرف یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  مه  ار  تسویپ  لیاف  ًامتح 

3813775446 یتسپ :  دک  اهدیس ،  دجسم  یوربور  - یناشاک هلا  تیا  خ  (- هر ) ینیمخ ماما  -خ  کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32233567-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240091-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قبط   قبط رگپاچ   رگپاچ وو   رگشیامن   رگشیامن هنایار ،  ،  هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144
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دابآ مرخ  یباوختخت  یعامتجا 256  نیمات  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 09 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6029974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  رامیب 3  یتایح  مئالع  دیاسدب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050019000146 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  یباوختخت   256 یعامتجا   نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدنزاس  عجرم   VISTA لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام دودح 2  تخادرپ  یناریا  کرام  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  ناونعب  IMED تیاس رد  دیاب  هدنشورف  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحتو 

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  دنز  ناخ  میرک  راولب  یاهتنا  یقرش  تشدلگ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33407837-066  ، 33413200-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404939-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد رامیب  33   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع دیاسدب   دیاسدب روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 145145
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هجوت  تسیل  ودره  هب  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تاعطقدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000089 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  تسیل  2- ههام تخادرپ 6  اب  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تاعطقدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب سامت  یناوجخن 09151670164  سدنهم  یاقآاب  یگنهامه  تهج 

دشاب شورفزا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  مزاول 
دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

رکشتاب .دوش  یراذگ  تمیقزایندروم  تاعطق  طقف 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( روتینام روتینام یرتویپماک   ( ( یرتویپماک تاعطقدیرخ   تاعطقدیرخ ناونع : : ناونع 146146

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

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

زا 134 ھحفص 121 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jhkq8pqahu4mq?user=37505&ntc=6030075
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6030075?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6030454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ دیرخ و  طیارش  افطل  دشاب و  یم  یموب  تکرش  زا  دیرخ  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم 

1101009033000433 زاین :  هرامش 
هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

وید یآ  روتینام  یتراجت  مان   BR6A7 لدم یگناخ  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگناخ یگناخ وگوگ   دنلب   دنلب ناونع : : ناونع 147147

دراه دراه هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم مرمر   - - رنکسا -  -  رنکسا ویوی -  -  یپیپ   یسیس   دربردام   - - دربردام یرادا -  -  یرادا روتینام   روتینام )) یایا هنایار   هنایار یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( کسید کسید

148148
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تسویپ طیارش  تسیل و  اب  قباطم  یا  هنایار  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ ، تادنتسم  یرازگراب  لیمکت و  مدع 

1101005211000014 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225LN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   H510M PRO لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
شلات راک  نیرز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHZ 3/06 شزادرپ تعرس   i3-540 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP380A-EU لدم  W 380 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   APACER یتراجت مان   AS 510 لدم  GB 256 تیفرظ  SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

یلع هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON هدنزاس عجرم   KINGSTON یتراجت مان   RAM 8GB DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
روبص

ددع 10 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  یتراجت  مان   FB1000N لدم  A4 زیاس حطسم  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیوش یم  فذح  ناگدنهد  داهنشیپ  تسیل  زا  رابتعا و  دقاف  داهنشیپ  داتس ، هناماس  رد  یتسویپ  تسیل  یرازگراب  مدع  لیمکت و  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تمیق  داهنشیپ  یتسویپ  مرف  رد  جردنم  یاهالاک  کالم  رایعم و  داتس ، هناماس  رد  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب 

6155635184 یتسپ :  دک  یبرغ ،  نیدحوم  نابایخ  شبن  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339204-061  ، 33361250-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  چنیا  روتینام 24 

1101050278000013 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   419PH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک 

هاگتسد 36 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  چنیا  روتینام 24 

دشاب یم  یمازلا  یتساوخرد  تادنتسم  هیلک  یرازگراب 

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 149149
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص دروبیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  الاک  دک 

دامن هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب 
1101092544002210 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  ایاپ  یتراجت  مان   MKV Pack لدم دپ  چات  روبیک  زیاس in 15/6 و   LCD روتینام اب  هکبش  کر  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتعنص دروبیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  الاک  دک 

دامن هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177681-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دامن دامن هعجارم   هعجارم مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا هبهب   دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   یتعنص   یتعنص دروبیک   دروبیک ناونع : : ناونع 150150
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دزی ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: 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 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

6030812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDM-225JN لدم چنیا 22 /  G-PLUS  : یتساوخرد روتینام  - 2  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005173000018 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  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 : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لقنو  لمح  هنیزه  3 دشاب یم  یراک  زور  لیوحت 7  خیرات  زا  اهالاک  هجو  تخادرپ  2 ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  هبساحم  نودب  الاک  تمیق  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب زاین  یلک  حرش  قبط  تسیاب  یم  هدش  هئارا  روتینام  دشاب 4  یم  دزی  ناتسا  دادما  هتیمک  رابنا  برد  قوف  یالاک  لیوحتو  هدنشورف  هدهع ی 

8916713577 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  ع - )  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249101-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6030958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VM-GM112F لدم یزاگ  کرحتم  روتینام  یزیمور  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000273 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسا یمازلا  یمسر  روتکاف  نتشاد  ددرگ  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  طقف  افطل  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

یراک زور  هیفصت 10  هدنشورف  طسوت  لاسرا   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  عون عون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 151151

VM-GM112FVM-GM112F لدم   لدم یزاگ   یزاگ کرحتم   کرحتم روتینام   روتینام یزیمور   یزیمور هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 152152

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6031055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مرف  تاصخشم  قباطم  ًافرص   ) چنیا ید 22  یا  لا  روتینام  هاگتسد  دصکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000248 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم   G PLUS یتراجت مان   GDM -225LN لدم  in 22 زیاس  LCD هنایار روتینام  الاک :  مان 

نیبوژ
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ لاطبا  تمیق  داهنشیپ  هدش  دأت  مالعتسا  یراذگراب  مدع  تروصرد  ماجنا و  تسویپ  مالعتسا  مرف  ءاضماورهم ) ) دأت ساسارب  دیرخ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تکرش  نیا  دأت  دروم  یناریا  یالاک  اهنت  دش 2-

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095916000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031087 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  قباطم  دروبیک  سوم و  روتینام ، هارمه  هب  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 100  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 

ICT تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/10/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

پ 6 راطع -  خ  رصعیلو -  خ   ، 1994643683 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2222 یدید   یایا   لالا   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد دصکی   دصکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم روتینام ، ، روتینام هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   100100 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6031119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا دک  ناریا  / تسیمازلا روتکاف  هئارا  / شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراک و  / ریوصت شیاپ  تهج  یتعنص  چنیا  روتینام 70  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ هدنرب  هدهعرب  لمح  هیارک  / دشاب یم  هباشم 

1101093603000189 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  اضرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   R550A لدم  in 70 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک / دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  / تسیمازلا روتکاف  هئارا  / شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراک و  / ریوصت شیاپ  تهج  یتعنص  چنیا  روتینام 70   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ هدنرب  هدهعرب  لمح 

8614813111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یرادرهش  هار  راهچ  هر )  ) یتشهب دیهش  نابایخ  اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53222886-031  ، 53222888-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53223131-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  نویزیولت نویزیولت ریوصت / / ریوصت شیاپ   شیاپ تهج   تهج یتعنص   یتعنص چنیا   چنیا   7070 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 155155

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

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

زا 134 ھحفص 128 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eqqzpgrb5xhcs?user=37505&ntc=6031119
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6031119?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6031197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالع  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000247 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  هب  یربراب  هنیزه  تسیمازلا .  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دوش .  هجوت  تسویپ  کرادم  هب  امتح  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سانشراک  داژن 09171417068  یمیرک  سدنهم  اب  یگنهامه  .ههام  تخادرپ 3  دشابیم .  هدننک 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338451-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: 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

تسویپ6029795 تاصخشم  تامدخ و  حرش  قبط  لماک  رتوپماک  هاگتسد  هحفص 118)ادعت 50  روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6029822 روتینام   - LED هنایار هحفص 65)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تسویپ6029842 زاین  دروم  مالقا  دادعت  حرش و  .دشابیم  هیاشم  دکناریا  سوم  دروبیک .  .روتیتنام 
.دشابیم

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6029851 لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط  رگپاچ  رگشیامن و  هنایار ،  هحفص 118)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6029974 ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  رامیب 3  یتایح  مئالع  دیاسدب  هحفص 118)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6030075 ( روتینام یرتویپماک  ( هحفص 118)تاعطقدیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یگناخ6030454 وگ  هحفص 118)دنلب  روتینام  ( روتینام

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

یج6030515 نا  یس  زاگ  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  هحفص 26)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یتایح یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 156156

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

روتکژرپ6030532 اتید  روتینام و  ، نویزیولت ، رلرتنک نیبرود ، هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مر -6030575 رنکسا -  وی -  یپ  یس  دربردام  - یرادا -  روتینام  ) یا هنایار  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ 
( کسید دراه  هنایار -  هیذغت  عبنم 

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

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

6030636in 24 زیاس  LCD هحفص 118)روتینام روتینام  ( روتینام

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

دامن6030678 هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب  دشابیم  هباشم  الاک  دک  یتعنص  هحفص 118)دروبیک  روتینام  ( روتینام

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

یتسد6030749 موف  بآ و  هحفص 34)روتینام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6030812in 24 زیاس  LED عون هحفص 118)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6030828( دوش هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب   ) یناشن شتآ  هحفص 8)تاودا  قیرح  ( قیرح

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

6030958VM-GM112F لدم یزاگ  کرحتم  روتینام  یزیمور  هحفص 118)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6031055 ید 22  یا  لا  روتینام  هاگتسد  دصکی  هحفص 118)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

دروبیک6031087 سوم و  روتینام ، هارمه  هب  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 100  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 118)هصقانم  روتینام  ( روتینام

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

6031112mini pc هارمه هنایار  دیلوت - طخ  گنیروتینام  هحفص 76)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6031119LED نویزیولت ریوصت / شیاپ  تهج  یتعنص  چنیا  هحفص 118)روتینام 70  روتینام  ( روتینام

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

یتایح6031197 مئالع  هحفص 118)گنیروتینام  روتینام  ( روتینام
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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  77   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

سناژروا6029823 تهج  هتسبرادم  نیبرود  دراه  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زایندروم6029882 هتسبرادم  یتظافح  یاه  نیبرود  هحفص 15)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6030500 یاه  نیبرود  متسیس  هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6030581 هحفص 76)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6030763 تاصخشمو  تاقلعتم  اب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 76)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یعامتجا6030815 نیمات  کینیلک  یلپ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بیع  عفر  یشک و  هحفص 76)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6031034 متسیس  هحفص 76)داجیا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6030274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110196  هرامش  رازفا ) مرن   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985007101 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   GH22 لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6029754 لیاف  حرش  قباطم   LGO رازفا مرن  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6029765 لیاف  حرش  قباطم   Infinity رازفا مرن  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم6029807 هدش  باختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قفو  شیوداپ  سوریو  یتنآ 
( دشابیم

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6030124 مرن  یا  هعسوت  تامادقا  ماجنا  هناماس ی MCMC و  زا  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6030140 یلخاد  رورس  زا  هدافتسا  اب  دابهپ و  اب  یتشادرب  ریواصت  شزادرپ  تایلمع  ماجنا 
( راتکه 2500)

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راتکه6030152 2500  ) یماظن ریغ  دابهپ  زا  هدافتسا  اب  سایقم 1/500  اب  یرادرب  ریوصت  تایلمع  ماجنا 
( ییاوه یرادرب  ریوصت 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6030252Sophos XGS 3100 Base License For XGS 3100(15 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یکشم یکشم لانرتنیا   لانرتنیا رتیار   رتیار یدید   یویو   یدید   ناونع : : ناونع 157157
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکشم6030274 لانرتنیا  رتیار  ید  یو  هحفص 131)ید  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هاگشناد6030481 زوجم  قبط  سوریو  یتنآ  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلخاد6030559 رورس  زا  هدافتسا  اب  دابهپ و  اب  یتشادرب  ریواصت  شزادرپ  تایلمع  ماجنا 
( راتکه 2000) تکرش

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس6030653 درکلمع  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 15)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکناب6030827 تسیز  تاعطا  تیریدم  عماج  هحفص 15)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6030911 هحفص 15)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهرازف6031046 مرن  لماع ، متسیس   ) یرازفا مرن  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،
یبناج مزاول  یرازفا و  تخس  یدربراک ،)

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتکرش6031061 یاهورین  بو  تحت  هحفص 15)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژرپ6030532 اتید  روتینام و  ، نویزیولت ، رلرتنک نیبرود ، هحفص 76)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

یقرب6030717 هرکرک  بصن  هیهت و  تمیق  یاهمتسیسفشک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

تخانش6031245 یاهزاف  لماش  ( Hardening  ) یزاس مواقم  یزاس و  نما  عماج  حرط  تامدخ  دیرخ 
ناگیار ینابیتشپ  یحارط و  لیلحت ، و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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