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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

140 1140 1 رذآ   رذآ   2 020 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,179هکس 150 , 000179, 150 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   361رالد ,710361 تاراما710, تاراما مهرد   100مهرد , 940100 , 940

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   178هکس ,580 , 000178 ,580 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس253,300253,300رالد سیئوس کنارف   399,200399,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,109هکس 000 , 000109, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع274,300274,300رالد ناتسبرع لایر   99,27099,270لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,79هکس 000 , 00079, 000 , وروی000 391وروی , 060391 , ژورن060 ژورن نورک   37,30037,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   16یالط ,385,00016 سیلگنا385,000, سیلگنا دنوپ   456دنوپ ,940456 نپاژ940, نپاژ نینی   دصکی   273,2دصکی 10273,2 10

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
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 120120))

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

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

زا 114 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 19  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 3  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  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 114 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 10  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

زا 114 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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


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

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rmto.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفاسم دنمشوه  هناماس  رواشم  تامدخ  دیرخ  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001018000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SOC تینما تایلمع  زکرم  یربهار  ینابیتشپ و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

یزکرم نامتخاس  کالپ 2917 ، هیدومحم ، هاگتسیا  نارمچ ، عطاقت  زا  رتالاب  رصع ، یلو  خ  نارهت ،  ، 1965643511 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ندعم تعنص و  کناب 

:: 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

رفاسم رفاسم دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس رواشم   رواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 11

SOCSOC  تینما تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم یربهار   یربهار وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کاینومآ هروا و  عمتجم  رابنا  یاهالاک  گنیدک  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  درایلیم  کی  غلبم  هب  یکناب  همانتنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

:: نفلت :: WWW.LUFC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

لپ6035692 زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6033702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یراذگ  ربیف  یرافح و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا یاهالاک   یاهالاک گنیدک   گنیدک تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

ناتسا ناتسا حطس   حطس یراذگ   یراذگ ربیف   ربیف وو   یرافح   یرافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 114 ھحفص 6 
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034002 :: هرازه هرازه دانسادکدک   لیوحت  نایاپ  زا  سپ  هام  کی  رثکادح   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش یکیفارت  هطقن  یرون 68  ربیف  لاصتا  لوهدنه  نویسادنوف و  هکبش ، قرب ، یزاس  لاناک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یدقن هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 2.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001010001000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034645 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن ساسا  رب  لاس 1401  رد  سنسیال  هارمه  هب   fw/fg یتینما تازیهجت  دیرخ  تبسن  دراد  رظن  رد  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس رد  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  یعامتجا و  نیمأت  یلاع  یاروش  هبوصم ی  تلود و  نانکراک  هلخادم  عنم  نوناق  راک ،  لماک  تاصخشم  اب  دادرارق ، 

دناسر  ماجنا  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم ی  قیرط  زا  ریز  طیارش  اب  1401 و 
یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ساسا رب  لاس 1401  رد  سنسیال  هارمه  هب   fw/fg یتینما تازیهجت  دیرخ  تبسن  دراد  رظن  رد  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
رد هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  یعامتجا و  نیمأت  یلاع  یاروش  هبوصم ی  تلود و  نانکراک  هلخادم  عنم  نوناق  راک ،  لماک  تاصخشم  اب  دادرارق ،  هنومن 

دناسر ماجنا  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم ی  قیرط  زا  ریز  طیارش  اب  لاس 1401 و 

لایر   1,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسح 4001020107146598 هرامش  هب  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هجو  رد  تکرش  مسا  هب  یکناب  نیب  هدش  نیمضت  کچ  قوف  دراوم  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

رد ررقم  یاه  خیرات  رد  تسیابیم  هناماس  رد  یپک  یراذگراب  زا  سپ  نیمضت  یواح  فلا  تکاپ  نینچمه  دشابیم  دات  دروم  دانسا  رد  جردنم  زیراو  هسانش  اب 
.ددرگ  لیوحت  راکنامیپ  طسوت  ناتسا  تسارح  هب  هدش  مومورهم  تروص  هب  رصع  یلا 14  تاعاس 8  رد  لیطعت  مایا  زجب  هناماس 

15:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ.یقرش 4 لیزرب  نابایخ.کنو  نادیم.نارهت   ، 1435761137 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت هطقن   هطقن   6868 یرون   یرون ربیف   ربیف لاصتا   لاصتا لوهدنه   لوهدنه وو   نویسادنوف   نویسادنوف هکبش ، ، هکبش قرب ، ، قرب یزاس   یزاس لاناک   لاناک ناونع : : ناونع 55

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب     fw/fgfw/fg  یتینما یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 114 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tci.ir :: عبنم :: 1401/09/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034673 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، اهلوژام یاهولبات AC-DC-att وMCU و  لماش   ، هلوژام  12  ، زکرمتم  ، تکپمک رژراش  کار  هاگتسد  رژراش 3000W- 48V و 7  لوژام  هاگتسد  دیرخ 51  هب  دیرخ 

لایر غلبم 592500000  ییاشگزاب 28/9/1401  خیرات  هرامش 19  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6034482SOC تینما تایلمع  زکرم  یربهار  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 10  زا  : هصقانم دانسا  تفایرد  خیرات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم 1401/09/24 هبنشجنپ  زور  تعاس 19  ات  هخروم 1401/09/19  هبنش 

urmia.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6033661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرس 1/41 و یالاب  بیرض  اب  لاس 1401  هینبا  تسرهف  ساسا  رب  ولیزرط  هاگلیس  راوید  یور  رب  یراذگ  هدرن  لیردراگ و  داجیا  هصقانم : عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( 2  ) یرادناتسا یزیر  همانرب  تنواعم  هلماش  یاههمانشخب  ساسا  رب  لیدعت  لامعا  اب  عوطقم و  تروص  هب  هاگراک  زیهجت  اب  یا 1/05  هقطنم  بیرض 

لایر  13/987/461/072: هصقانم هیاپ  غلبم 

(5  ) هیاپ لقادح  هینبا  هتشر  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  خیرات  زا  یسمش  هام  شش  هام   6: دادرارق تدم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.urmi.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

AC-DC-AC-DC- یاهولبات   یاهولبات لماش   لماش  ، ، هلوژام هلوژام   1212  ، ، زکرمتم زکرمتم  ، ، تکپمک تکپمک رژراش   رژراش کار   کار هاگتسد   هاگتسد وو  77     30003000 W-  48VW-  48V  رژراش رژراش لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد   5151 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ، ، اهلوژام اهلوژام وو     MCUMCUوو   attatt

77

راوید راوید یور   یور ربرب   یراذگ   یراذگ هدرن   هدرن وو   لیردراگ   لیردراگ داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 88

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/09/19  تعاس 10  زا   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  19

urmia.ir :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/09/19  تعاس 10  زا   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 19 

6034232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بیارض  لامعا  نودب  عوطقم و  تروص  هب  لاس 1401  زیلانا  ساسا  رب  رهش  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  ژاتنومد  حالصا و  بصن  هیهت  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   21/275/550/000 دروارب :

یسمش هام   12 دادرارق :  تدم 

یربرت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/500/000 دیرخ : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/063/777/500 نیمضت : 
.دش دهاوخ  درتسم  اه  هدرپس  تروص  نیا  رد  تسا  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

یرادرهش نامتخاس  بالقنا  نادیم  هیمورا -  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-WWW.urmia.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

نارهت ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003029000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034526 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 27+000  رتمولیک 7+000  لصاف  دح  مق  نارهت - میدق  هداج  مود  دناب  یسرجوین  لیردراگ و  یشک ، طخ  یکیفارت ، مئالع  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادهار  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
93,755,286,921 یلام :  دروآرب 

لایر   4,687,764,346 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/01/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 80 ، یبرغ یرتنالک  نابایخ  ینرق ، دبهپس  نابایخ  ناخمیرک ، نارهت ،  ، 1598833713 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ژاتنومد   ژاتنومد وو   حالصا   حالصا بصن   بصن هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

هداج هداج مود   مود دناب   دناب یسرجوین   یسرجوین وو   لیردراگ   لیردراگ یشک ، ، یشک طخطخ   یکیفارت ، ، یکیفارت مئالع   مئالع ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 114 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zf23yk48htfbc?user=37505&ntc=6034232
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6034232?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uj3glzqzrd99s?user=37505&ntc=6034526
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6034526?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهش لامک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005722000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامرآ  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 14:30   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035415 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 14:31   - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت لرتنک  یاهنیبرود  تاموزلم  ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تخاس  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   875/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3199837491 یتسپدک :  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  یتشهب -  دیهش  نادیم  رهشلامک -  جرک -   :: سردآ سردآ

02634722703 :: 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

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

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

2001093897000147 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035528 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک 12 ندش  کشخ  نامز  تعاس ،  یحطس 4  ندش  کشخ  نامز  قارب (  همین  درادناتسا  یبآ  دیفس و  لوادج  ینغور  گنر  دیرخ  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینغور  رنیت  و  تعاس )

نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هزوح زاین  دروم  مالقا  هیهت  هقباس  دوخ  یراک  هموزر  رد  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  راتساوخ  یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  ناگدنشورف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( لایر عومجم 10/000/000/000  رد  .دنشاب (  هتشاد  ار  یتلود  تارادا  ای  اه  یرادرهش  زا  ار  یرهش  رظنم  امیس و 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1402/01/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود تاموزلم   تاموزلم ریاس   ریاس وو   لکد   لکد یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

ینغور ینغور رنیت   رنیت وو   قارب   قارب همین   همین درادناتسا   درادناتسا یبآ   یبآ وو   دیفس   دیفس لوادج   لوادج ینغور   ینغور گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 114 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/854wm6ndlw3ld?user=37505&ntc=6035415
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6035415?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bpxbhjhjcssh3?user=37505&ntc=6035528
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6035528?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005120000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035604 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یرازگرب  هب  تبسن   12/09/1401 خروم هرامش 100034235  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  ینوتب " هدننک  ادج  دیرخ   " یمومع

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینوتب هدننک  ادج  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   525,000,000 نیمضت :  غلبم 

دزی یرادرهش  تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 525,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  و 

14:00 تعاس : 1401/10/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ نادیم  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  زا 1401/9/19  دانسا  تفایرد   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج هعسوت   :: عبنم تعاس 19عبنم ات  یراک  زور  تدم 10  هب   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035689 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ود  هقطنم  متفه  لپ  زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  دیرخ و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیلوا 11.000.000.000  غلبم 

هام راک 4  ماجنا  تدم 

نیمضت 5 دشاب -  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگآ و  راشتنا  هنیزه  تخادرپ  لایر -  نیمضت 550.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همان  تنامض  ای  یلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  ابیس  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  هیلوا  غلبم  دصرد 

یونزغ  شبن  بالقنا  نابایخ  رد  عقاو  یرادرهش  هرامش 3  نامتخاس  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
رکذلا قوف  سردآ  هب  اهدادرارق  هرادا  یرادرهش  هرامش 3  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب 

:: نفلت :: 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

ینوتب ینوتب هدننک   هدننک ادج   ادج دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

لپلپ زاجم   زاجم ریغ   ریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هاگتسیا   هاگتسیا ودود   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 114 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mad8ehjtf3dqv?user=37505&ntc=6035604
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6035604?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3us8pf492bvmx?user=37505&ntc=6035689
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6035689?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001090723000150 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6035692 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دادرارق  کی  نتشاد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یداهنشیپ لوصحم  یارب  سیلپ  دک  ذخا  رب  ینبم  هتبثم  کرادم  هئارا 

ینمیا  تیحالص  دأت  همانیهاوگ 
ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

فلخت  تبث  هناماس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1402/01/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لپلپ زاجم   زاجم ریغ   ریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هاگتسیا   هاگتسیا ودود   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 114 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fnr3ertsknunc?user=37505&ntc=6035692
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6035692?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
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https://www.hezarehinfo.net


ناتسرل ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001484000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035510 :: هرازه هرازه :: 1401/10/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یولیس تشدهوک و  ناتسرهش  هزیناکم  رابنا  ششوپ  تحت  یاهنامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درجورب  ناتسرهش  دیدج 

ناتسرل  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدش یراذگراب  کرادم  دانسا و  قباطم  تیلاعف - :  هزوح  یلک  حرش 

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

هلغ لک  هرادا  یناقلاط -  هللا  تیآ  نابایخ  هر - )  ینیمخ (  ماما  هار  راهچ  دابآ -  مرخ   ، 6813664378 یتسپ :  دک  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسرل ناتسا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6035415 یاهنیبرود  تاموزلم  ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تخاس  تایلمع  یارجا 
کیفارت

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لپ6035689 زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لپ6035692 زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هزیناکم هزیناکم رابنا   رابنا ششوپ   ششوپ تحت   تحت یاهنامتخاس   یاهنامتخاس هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ 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 114 ھحفص 13 
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دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6033608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابانگ سیدرپ  یارب  تسویپ  یاهلیاف  قبط  سیدرپ  هکبش  ویتکا  تازیهجت  هژورپ  هرواشم  تراظن و  ، مالعتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000050 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  یاه  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یفسوی سدنهم   09156644838

یئایلوا رتکد   09151077041

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254413-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت هژورپ   هژورپ هرواشم   هرواشم وو   تراظن   تراظن ،، مالعتسا مالعتسا ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 114 ھحفص 14 
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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6033786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  دادرارق و  قبط  رورس  قاتا  یارجا  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سانشراکدات قبط  دشاب  یناریا  اهالاک  هیلک 

1101005485000106 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دشابیم دادرارق  بلاق  رد  هژورپ.تسیمازلا  تکرش  هدنیامن  طسوت  مرف  لیمکت  دیدزاب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
60982729: یدیشمج سدنهم 

 : یتسپ دک  نارهت ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  اکتا  هاگشورف  بنج  هلال  کراپ  یوربور  یلامش  رگراک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1418673571

60982519-021  ، 60982716-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66923000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یارجا   یارجا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 114 ھحفص 15 
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نامرک ناتسا  رد  یکبنگ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6033797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ نامرک و  هنیدآ  هنایاپ  طیلب  شورف  زکرمتم  حرط  رد  یرادرهش  ضراوع  دصرد  هبساحم 5  هناماس  یزادنا  هار  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک یرادرهش  ضراوع  نیالنآ 

1101005658000042 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  نامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ تدم  - 2 ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  زاجم و  اضما  رهم و  یتسیاب  کرادم  مالعتسا و  مرف  هارمه  هب  طبترم  ربتعم و  تکرش  کرادم  هیلک ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  هیلک ی  شریذپ  دات و  یانعم  هب  هدنرب  یوس  زا  شریذپ  هدوب و  تعاس  هناماس 24  رد  هدنرب 

7614633111 یتسپ :  دک  نامرک ،  یزکرم  یرادرهش  اروش  نادیم  نامرک  رهش  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32268350-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235114-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ضراوع ضراوع نیالنآ   نیالنآ تخادرپ   تخادرپ وو   هنایاپ   هنایاپ طیلب   طیلب شورف   شورف زکرمتم   زکرمتم حرط   حرط ردرد   یرادرهش   یرادرهش ضراوع   ضراوع دصرد   دصرد   55 هبساحم   هبساحم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش

1919

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

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

زا 114 ھحفص 16 
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ناتسدرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یاه  لیاف  حرش  هبناتسدرک  ناتسا  ناریا  همیب  یراک  یاه  هاگتسیا  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینف  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001203000026 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

75 یراک : یاه  هاگتسیا  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
49 دیفس : هایس و  یرزیل  یاه  رگپاچ  دادعت 

3 یگنر : یرزیل  یاه  رگپاچ  دادعت 
7 ینزوس : یاه  رگپاچ  دادعت 

23 رنکسا : دادعت 
7 یا : هرود  سیورس  یارب  هداتسیا  یاه  کر  دادعت 

6613713334 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یماهس  تکرش  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33240881-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33240880-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/9/21هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6034200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس دنرب  رتور  یور  هدش  بصن   PVDM3-256 تراک سنسیال و  اب   K9 3945 لدم هکبش  رتور  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراک یراک یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2020

وکسیس وکسیس دنرب   دنرب رتور   رتور یور   یور هدش   هدش بصن   بصن   PVDMPVDM  تراک تراک وو   سنسیال   سنسیال اباب   هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط   corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000321 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  اهب  مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاوس 09173717883 تهج  نفلت  هرامش 

اهدادرارق 09176436981 روما 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملید ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالما یزیمم  یزاسرهش و  عماج  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090068000063 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ملیدردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  ربارب  کالما  یزیمم  یزاسرهش و  عماج  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  - 

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

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

تسا ریذپ  ناکما  یرادا  لحارم  یط  ینف و  سانشراک  دیئاتو  الاک  تفایرد  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7536147416 یتسپ :  دک  ملید ،  ردنب  یادرهش  ملید  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33245085-077  ، 33322333-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

corporatecorporate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

کالما کالما یزیمم   یزیمم وو   یزاسرهش   یزاسرهش عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  سنسیال  ددع  ود  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000114 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   LC-500 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ و لیاف  اضما  رهم و  دیامرف  هعجارم  تسویپ  هب  لوصحم  تاصخشم  تفایرد  تهج  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09171673618 هرامش  دشابیم  یمازلا  هاگتسد  تمالس  لصا و  یتناراگ  یهاوگ و  نینپمه  ربتعم و  روتکافشیپ 

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو تحت  یزاجم  یاضف  رگلیلحت  هناماس  سیورس  هئارا  هلاس  کی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000029 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ هرامش 81920558  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  ددرگ .  ظاحل  دادرارق  هلاسکی  تمیق  ددرگ .  هعلاطم  تقد  هب  دادرارق  یاهدنب  هیلک  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرفب سامت  رایحلاص 

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

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن تراک   تراک ناونع : : ناونع 2424

بوبو تحت   تحت یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف رگلیلحت   رگلیلحت هناماس   هناماس سیورس   سیورس هئارا   هئارا هلاس   هلاس کیکی   دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2525
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یرورض   1401 / 9 هبنشراهچ 23 / رد  راک  لحم  زا  دیدزاب  .دوش  هعلاطم  امتح  یتسویپ  کرادم  رد  دوجوم  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000392 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  تاحیضوت  اب  قباطمب  یللملا  نیب  تنرتنیا  یناهج  هکبش  هب  هفرطود  ( Dedicated  ) یصاصتخا یرون  ربیف  لاصتا  یرارقرب  فلا -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رادیرخ هب  ( Valid IP  ) تباث یلم  تنارتنیا   IP ددع یتنرتنیا و 4   IP ددع  2 نتشاذگ رایتخا  رد  ب -

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53221505-61  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   22 نتشاذگ نتشاذگ رایتخا   رایتخا ردرد   یللملا   - - یللملا نیب   نیب تنرتنیا   تنرتنیا یناهج   یناهج هکبش   هکبش هبهب   هفرطود   هفرطود ( ( DedicatedDedicated  ) ) یصاصتخا یصاصتخا یرون   یرون ربیف   ربیف لاصتا   لاصتا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع
رادیرخ رادیرخ هبهب   ( ( Valid IPValid IP  ) ) تباث تباث یلم   یلم تنارتنیا   تنارتنیا   IPIP ددع   ددع   44 وو   یتنرتنیا   یتنرتنیا   IPIP

2626
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روشک شزوما  شجنس 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 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  دوش _  تسویپ  روتکاف  شیپ  ینابیتشپ _  سیورسو  یربا  تینماو   cdn یوتحم عیزوت  هکبش  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ 

1101003062000111 زاین :  هرامش 
روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

نایدیما 02188900001  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: 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 ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم دوش _  _  دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ینابیتشپ _  _  ینابیتشپ سیورسو   سیورسو یربا   یربا تینماو   تینماو   cdncdn یوتحم   یوتحم عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم
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ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 23 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات یتسویپ -  تسیل  قبط  یراجاغآ  ناتسرهش  تهج  یزادنا  هارو  بصنو  یرادا  نویساموتا  هکبش  تازیهجت  نیماتو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ناتسا  یموب  باصن  هدننک و 

1201020012000005 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دشاب ناتسا  یموب  باصن  هدننک و  نیمات  - یتسویپ تسیل  قبط  یراجاغآ  ناتسرهش  تهج  یزادنا  هارو  بصنو  یرادا  نویساموتا  هکبش  تازیهجت  نیماتو  هیهت  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  14 دادعت : 
1401/09/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب باصن  هدننک و  نیمات  - یتسویپ تسیل  قبط  یراجاغآ  ناتسرهش  تهج  یزادنا  هارو  بصنو  یرادا  نویساموتا  هکبش  تازیهجت  نیماتو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناتسا 

6134788439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  هقبط  بنج 5  - ناتسلگ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737037-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737048-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات نیمات یتسویپ -  -  یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یراجاغآ   یراجاغآ ناتسرهش   ناتسرهش تهج   تهج یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت نیماتو   نیماتو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
دشاب دشاب ناتسا   ناتسا یموب   یموب باصن   باصن وو   هدننک   هدننک
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ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  رد  یمالعا  طیارش  تاصخشم و  ساسارب   Cisco Email Security سنسیال نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000160 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تفرگ دهاوخن  رارق  شریذپ  یسررب و  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  لیاف  رد  یمالعا  طیارش  دافم و  ساسا  رب  یتسیاب  یم  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارکبریپ کهآ  گنس  دحاو   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6035451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

active directory داحیا.یزاجم یاه  نیشام  یزادنا  هارو   vmware vsphere یزادنا هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020021000012 زاین :  هرامش 

نارکبریپ کهآ  گنس  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   VM WARE یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   license VSPhere 6.7 enterprise ناونع بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هار یسرتسد و  حطس  میظنت   . نیماد تامیظنت  داحیا.یزاجم active directory و  یاه  نیشام  یزادنا vmware vsphere و  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
پاکب رورس  یزادنا  هار  هکبش و internet sharing و  تینما  تامیظنت   . رتنیرپ یزادنا file server و DNS و 

8457177131 یتسپ :  دک  یتسپ 314 ،  قودنص  نارکبریپ -  ناهفصا -  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222971-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222976-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

بوبو تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3030
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رادم6033697 یاه  نیبرود  تازیهجت  ینابیتشپ  ریمعت و   ، یرادهگن بصن و  لماش  هلاس  کی  یراذگاو 
یناسنا یورین  نیمأت  هارمهب  هتسب 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شزادرپ6035144 رامش  ددرت  هاگتسد  1( هلاس کی  ینابیتشپ  ) تاعاللطا لاسرا  یزادنا و  هار  بصن 
هار دازآ  ریوصت 

هحفص 50) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینفد6035147 رامش  ددرت  هاگتسد  2( هلاس کی  ینابیتشپ  ) تاعالطا لاسرا  یزادنا و  هار  هحفص 50)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یناتسرامیب6035151 تیریدم  زودنیو  تحت   HIS هب کسویک  لاصتا  رازفا  مرن  هحفص 48)هتسب  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

اه6035633 نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  ینابیتشپ  هدننک  هحفص 61)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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 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

6033585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد تاعطق  اب  تسویپ  تسیل  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000841 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتساوخرد تاعطق  اب  تسویپ  تسیل  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

یاقا ینف 09034140033 سانشراک  حیحص  تروص  هب  راک  لیوحت  راک و  مامتا  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 09175676745 یدهم  دیرخ  سانشراک  روپسابع و 

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

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتساوخرد یتساوخرد تاعطق   تاعطق اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3131
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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 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6033610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VFD یسناکرف زادنا  هار  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002217 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177168-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6033767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراه 275 شیامن  هحفص  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002216 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177168-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VFDVFD  یسناکرف یسناکرف زادنا   زادنا هار   هار ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3232

275275 تراه   تراه شیامن   شیامن هحفص   هحفص ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3333
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-149-TE-01T-1620 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6034209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC AO834B نکیدوم تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6034330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا  .تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  ولف  جنس  یلاگچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002219 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص کاوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   RION CO هدنزاس عجرم   RION یتراجت مان   VT-03F لدم  Viscotester لباترپ جنس  یلاگچ  الاک :  مان 

فیرش
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا  .تسا  ههام  یرابتعا و 2  تخادرپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177697-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLC AO834BPLC AO834B  نکیدوم نکیدوم تراک   تراک ناونع : : ناونع 3434

رتویپماک رتویپماک ولف   ولف جنس   جنس یلاگچ   یلاگچ ناونع : : ناونع 3535
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الق قآ  ناتسرهش  قرب  عیزوت  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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6034569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدودحم رد  دنمشوه  یاهولبات  یرارقرب  روشک  هجدوب  نوناق  هرصبت 15  دنب د  یارجا  یزاس و  دنمشوه  یاه  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الق قآ  ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  یزکرم  شخب 

1101093531000051 زاین :  هرامش 
الق قآ  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
الق قآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4931948963 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  الق ،  قآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34528003-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34522400-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-169-TE-01T-1599 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6034619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DDC متسیس  CPU تراک نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شخب شخب هدودحم   هدودحم ردرد   دنمشوه   دنمشوه یاهولبات   یاهولبات یرارقرب   یرارقرب روشک   روشک هجدوب   هجدوب نوناق   نوناق   1515 هرصبت   هرصبت دد   دنب   دنب یارجا   یارجا وو   یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
القالق قآقآ   ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم یزکرم   یزکرم

3636

DDCDDC  متسیس متسیس   CPUCPU تراک تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3737
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6035471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  رلرتنک  سسورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001287 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یدیلوت  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   PJSYS800X لدم نویساموتا  دنیآرف و  لرتنک  یاهمتسیس  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دهج  سراپ 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشابیم یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 071-32138680  اب  لاوس  هنوگره  تروص 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138680-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساموتا نویساموتا وو   دنیآرف   دنیآرف لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس یسیس   لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع 3838
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS دنرب  ESD , F&G متسیس تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005095 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامژار عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  نامژار  عیانص  هدنزاس  عجرم   PLC یتراجت مان   ESD DCS F AND G لدم گنیروتینام  لرتنک و  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
زادرپ

ددع 5 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

C.O.O هئارا .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیولسع  رد  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  هباشم  یالاک  هب  طوبرم  یمالعا  یاه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا 

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

83762177-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرز یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6035636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یوق  راشف  تاوولیک  قرب 20 تسپ  گنیلپوکولبات  ولبات  plc یسیون همانرب  ریمعت و  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050318000066 زاین :  هرامش 

دنرز ع )  ) یلع ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هموزر یاراد  دیابو  دنشابیم  تمیق  تبث  هب  زاجم  نامرک  ناتسا  یموب  یاهتکرش  طقف  ناتسرامیب  یوق  راشف  قرب  یولبات  تیساسح  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب  دنا  هداد  ماجنا  رهک  هک  ییاهناتسرامیب  زا  یبتک 

7761976551 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  یمالسا  یروهمجراولب  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33425000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33429515-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENSSIEMENS دنرب   دنرب   ESD ,  F&GESD ,  F&G متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3939

ناتسرامیب ناتسرامیب یوق   یوق راشف   راشف تاوولیک   تاوولیک 2020 قرب   قرب تسپ   تسپ گنیلپوکولبات   گنیلپوکولبات ولبات   ولبات plcplc یسیون   یسیون همانرب   همانرب وو   ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جدننس یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6033669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتسویپو تاحیضوت  تاقلعتمو  تاصخشم  اب  یروانف  دحاو  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09183787646 نفلت IMD هناماس یاراد  یاهتکرش  دوجوم --

1101090700000014 زاین :  هرامش 
جدننس یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

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

-- دوجوم یاهتسویپو  تاحیضوت  تاقلعتمو  تاصخشم  اب  یروانف  دحاو  رورس  قاتا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183787646 نفلت IMD هناماس یاراد  یاهتکرش  طسوت 

6617615981 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ  تیاده -  نابایخ  فیرعت -  دیهش  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249016-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249016-087 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6033701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبطو  یناشن  شتآ  لمعلاروتسد  ساسا  رب  یناشن  شتآ  هدات  تهج  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093321000008 زاین :  هرامش 

شخب ضایف  دیهش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 250 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طبترم راک  ماجنا  نسح  یهاوگ  دروم  نتشاد 2 دوش  یرازگراب  هناماس  رد  دادجمو  دوش  اضما  رهمو  دوش  هتفرگ  تنیرپو  یسرربدانسا  هیلک  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یشیورد 09351196250 یاقآ  سامت  نفلت  زاین  تروص  رد   . دشاب یم  یمازلا 

1345694986 یتسپ :  دک  نمهب ،  کینیلک 22  یلپ  رهشرذا  هچوک  شبن  - یدازآ خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6638090-021  ، 66380950-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66380950-021 :: 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 لمعلاروتسد   لمعلاروتسد ساسا   ساسا ربرب   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هدات   هدات تهج   تهج هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 4242

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

6034654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف تسب  هارمه  هب  ( UL/LISTED دارگیتناس هجرد  یترارح 88  یطخ  روتکتد   ) قیرح نالعا  متسیس   LHD لباک رتم   400 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  قبط  بصن - اب  هجرد 1  شفنب  ءاروام  دض 

1101001105002681 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MOLAVI AND MAHDAVI TRADING Co.L.L.C یتراجت مان   I-9105R لدم میب  یطخ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
شیدنا رورس 

ددع 400 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هنیزه  اب  لاسرا  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لاعف  یگدنیامن  یاراد  ای  رقتسم  ناهفصا  رهش  رد  هدننک  نیمات 

یربکا 33960057 دیرخ  روما  یحایر 031-33960950 ، بصن  الاک و  ینف  یگنهامه 
دوش تسویپ  هناماس  رد  تاصخشم  دنرب و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ 

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

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

دضدض یزلف   یزلف تسب   تسب هارمه   هارمه هبهب   ( ( UL/LISTEDUL/LISTED  دارگیتناس دارگیتناس هجرد   هجرد   8888 یترارح   یترارح یطخ   یطخ روتکتد   روتکتد  ) ) قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس   LHDLHD  لباک لباک رتم   رتم   400400 ناونع : : ناونع
بصن بصن اباب     11 هجرد   هجرد شفنب   شفنب ءاروام   ءاروام

4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6034736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا لبق  دشابیم .  تسویپ  تساوخردو  تسیل  قیرحافطاو  مالعا  متسیس  یرادهگنو  سیورس   . هدشهدافتسا هباشمدکدناریاز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سانشراک سامت  هرامش  دوش  دیزاب  لحم  زا  یراذگ  تمیق 

1101091169000098 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

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

زا یراذگ  تمیق  زا  لبق  دشابیم .  تسویپ  تساوخردو  تسیل  قیرحافطاو  مالعا  متسیس  یرادهگنو  سیورس   . هدشهدافتسا هباشمدکدناریاز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک سامت  هرامش  دوش  دیزاب  لحم 

6193645868 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  سوواکیک  نابایخ  ناگدازآ  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239889-061  ، 32239894-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220012-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتساوخرد6033585 تاعطق  اب  تسویپ  تسیل  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هحفص 24)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3030   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرحافطاو قیرحافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4444
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  تاعالطا و  قبط   cat6 لباک ریگ و  هقعاص  میسیب و  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091410000125 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرظن نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  میرتسادنرگ  یتراجت  مان   GWN7610 لدم میسیب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 533 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

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

دوش ظاحل  هباشم  دک  ناریا  دحاو  تمیق  ناونعب  یتسویپ  حرش  الاب و  تاعالطا  قبط  مالقا  نیگنایم  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  امش  زاین  هب  خساپ  ددرگن  تیاعر  طیارش  هک  یتروص  رد  دیوش  دأت  مالعتسا  رد  ات  ددرگ  مادقا  تسویپ  طیارش  قبط  افطل 

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346390-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

9200L- 24 T-4G-E چوس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000241 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   Catalyst لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامازلا  ینف و  تاصخشم  قبط   9200L- 24 T-4G-E چوس دیرخ  دشابیم .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

73024341-021  ، 77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cat6cat6 لباک   لباک وو   ریگ   ریگ هقعاص   هقعاص وو   میسیب   میسیب تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 4545

92009200 L-  24 T -4G-EL-  24 T -4G-E  چوس چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6034505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیکداتزا سپ  ههام  10 تروصب تخادرپ  / دوش تقد  تسویپ  تاحیضوت  لیاف و  هبافطل  / تسا هباشمدکناریا  هجوت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ندوب یموب  تیولوا  / هاگشناد لاور  قبطو  عجرمدحاو  طسوتالاک 

1101091057000480 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   TANDBERG یتراجت مان   LTO-3512 لدم  Drive Rackmount Chassis کر لیر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
A.S یتراجت مان   1x32 mm رطق یجنرب  نشوب  ییوناز  الاک :  مان 

ددع 47 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یدمحم هلا  تجح  هدننک  هضرع  عجرم   cm 5 لوط  cm 2 زیاس یسم  سنج  یشک  هلول  تالاصتا  لیدبت  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رتسگ شیاسآ  راک  ناوت  تکرش  هدننک  دیلوت  عجرم  کایرآ  رمیارپ  راون  یتراجت  مان   g 1300 یلور هتسب  زاگ  تفن و  بآ و  نویسالوزیا  هلول  یدنب  قیاع  راون  الاک :  مان 

رتسگ شیاسآ  راک  ناوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم 
هقلح ( لور )3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   WAVIN هدنزاس عجرم   K1 یتراجت مان  مرگ  درس و  یندیماشآ  بآ  تالاصتا  هلول و  دربراک   mm 90/8 زیاس یکیتسالپ  لبود  یراخ  تسب  الاک :  مان 

راپسب دزی  یدیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ 
ددع 130 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   WAVIN هدنزاس عجرم   K1 یتراجت مان  مرگ  درس و  یندیماشآ  بآ  تالاصتا  هلول و  دربراک   mm 16 زیاس یکیتسالپ  روتایدار  تروپاس  تسب  الاک :  مان 

راپسب دزی  یدیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2D3408600 لدم  mm 100 لوط  P.P رسود یتشوگ  چیپ  الاک :  مان 

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

ناریا شوج  ردوپ  یدیلوت  هدنزاس  عجرم   JIS2Si یتراجت مان   kg 25 یفالک هتسب   mm 3 رطق یسم و  شکور  اب  یدالوف  یردوپ  ریز  یراکشوج  میس  الاک :  مان 
ناریا شوج  ردوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 

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

یگیب لیعامسا  اضرمالغ  هدننک  هضرع  عجرم   cm 36 زیاس یزلف  سنج  قرب  تسب  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رذآ تسالپ  نطو  هدننک  هضرع  عجرم  یشک  هلول  دربراک  یجنرب  سنج  ریش  هار و  هسو  وناز  هعومجم  الاک :  مان 

تس 120 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلول هلول یدنب   یدنب قیاع   قیاع راون   راون سنج -  -  سنج یشک   یشک هلول   هلول تالاصتا   تالاصتا لیدبت   لیدبت یجنرب   - - یجنرب نشوب   نشوب ییوناز   ییوناز  -  - Drive Rackmount Chass isDrive Rackmount Chass is کرکر   لیر   لیر ناونع : : ناونع
یراکشوج یراکشوج میس   میس رسود - - رسود یتشوگ   یتشوگ چیپ   چیپ  - - یکیتسالپ یکیتسالپ روتایدار   روتایدار تروپاس   تروپاس تسب   تسب یکیتسالپ - - یکیتسالپ لبود   لبود یراخ   یراخ تسب   تسب زاگ -  -  زاگ وو   تفن   تفن وو   بآبآ   نویسالوزیا   نویسالوزیا

یشک یشک هلول   هلول دربراک   دربراک یجنرب   یجنرب سنج   سنج ریش   ریش وو   هار   هار هسو   هسو وناز   وناز هعومجم   هعومجم قرب -  -  قرب تسب   تسب یسم -  -  یسم شکور   شکور اباب   یدالوف   یدالوف یردوپ   یردوپ ریز   ریز

4747
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تسویپ / دوش ماجنا  رابنا  برد  رهظ  زا 1  لبق  الاک  لیوحت  / هاگشناد لاور  قبطو  عجرمدحاو  طسوتالاک  تیفیکداتزا  سپ  ههام  10 تروصب تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  هناماس  ردو  ذخا  یکشزپ  تازیهجت  دحاو  زا  یفیک  هیدیئات  ، تکرش زا  لبق  روتکاف و  شیپ 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022112-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6034539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئویدار هکبش  میسیب و  یاههاگتسد  ریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000169 زاین :  هرامش 

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

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یئویدار هکبش  میسیب و  یاههاگتسد  ریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئویدار یئویدار هکبش   هکبش وو   میسیب   میسیب یاههاگتسد   یاههاگتسد ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4848
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دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6034561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لاسکی  تدم  هب  تنرتنیا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005878000020 زاین :  هرامش 

رمحا لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/25 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  لاسکی  تدم  هب  تنرتنیا  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794851 یتسپ :  دک  ناتسارمحا ،  لاله  تیعمج   - یرظتنمدیهش -خ  جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228121-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33223185-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6034630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هنایار هکبش و   ) active تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090990000001 زاین :  هرامش 

ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  17 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177777444 یتسپ :  دک  یعارز ،  کرهش  رهشدمحم  هداج  جرک  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36708963-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36700895-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسکی لاسکی تدم   تدم هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4949

(( هنایار هنایار وو   هکبش   هکبش  ) ) activeactive تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5050
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSA2062 هکبش تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000665 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HP یتراجت مان   HPE DL38X GEN10 12GB SAS EXPANDER CARD KIT WITH CABLES لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   kb 960 تیفرظ  Q1539B زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSA2062MSA2062 هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 114 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tk6t9ttrwtdmd?user=37505&ntc=6034649
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6034649?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنسفر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6034676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  یرون  ربیف  هعسوت  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093249000103 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  تکرش  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7714713454 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتخت  ناجنسفر خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34258700-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34263052-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف هعسوت   هعسوت یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5252

22 یکیرتکلا   یکیرتکلا گالپ   گالپ ههار - - ههار کتکت   قرب   قرب زیرپ   زیرپ  - - هخاش هخاش قرب  33   قرب گالپ   گالپ هخاش -  -  هخاش قرب  33   قرب گالپ   گالپ هنایار - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یتساک - - یتساک لیوک   لیوک نفنف   ناونع : : ناونع
یایا هتسه   هتسه بطبط     MM  نشکناک نشکناک اباب   روتکتد   روتکتد تباث - - تباث تمواقم   تمواقم قرب -  -  قرب هخاش   هخاش

5353
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یرابتعا تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101093985007164 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 13 نایرج  V 250 ژاتلو  BS1363 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 15 نایرج  V 250 ژاتلو  BS546 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

رغصا لضفلاوبا و  هدننک  هضرع  عجرم   SP45 لدم میس  نودب   A 16 نایرج تدش   V 220 ژاتلو  IP44 ضیوعت لباق  گالپ  اب  هارمه  ههار  کت  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ناکدرا یطیحم  اسراپ و  تعیرش 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

نویامه نیگن  درمز  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   A 220 نایرج تدش  قرب  هخاش  یکیرتکلا 2  گالپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SMD RESISTOR یتراجت مان  روتینام  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   TM34070-2,5 لدم یا  هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 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

6034950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco sfp 10g sr لوژام HPE562SFP و  یپ چا  رورس  هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000157 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA2300I لدم  GB\s 4 لاقتنا تعرس  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم هنایار   DSP لوژام الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

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

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco sfp 10g s rCisco sfp 10g s r  لوژام لوژام وو     HPE562SFPHPE562SFP یپیپ چاچا   رورس   رورس هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 5454
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6035021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  اروکیجوف  یرون  رات  اب   NZDSF هتشر یکاخ 48  یرون  لباک  رتمولیک  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001930 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب 88112941 لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  تسیمازلا  تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  هقجالس  یاقآ 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اروکیجوف   اروکیجوف یرون   یرون رات   رات اباب     NZDSFNZDSF  هتشر هتشر   4848 یکاخ   یکاخ یرون   یرون لباک   لباک رتمولیک   رتمولیک   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6035384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامز سدنهم  بانج  هرامش 09120144012  اب  هرواشم  هب  زاین  تروص  رد  تسویپ و  تاصخشم  اب  یرازفا  تخس  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف لصاح  سامت 

1101094897002786 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  XGS 2300 هنایار هکبش  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سوفوس یتراجت  مان  اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  هرواشم  هب  زاین  تروص  رد  / تسیمازلا تسویپ  تاصخشم  دیئات  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  ینامز  سدنهم  بانج   09120144012

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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 تاصخشم   تاصخشم اباب   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 114 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m3srtfng7g99d?user=37505&ntc=6035384
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6035384?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب   150Mbps تعرساب تنرتنیا  هب  هفرطود  لاصتا  یرارقرب  تهج  (Dedicated) یصاصتخادناب یانهپ  نیمأت  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دراد یتسویپ  لیاف.تسویپ  تسیل  قبط.نراقتم 

1101001621000245 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسیل قبط.نراقتم  تروص  هب   150Mbps تعرساب تنرتنیا  هب  هفرطود  لاصتا  یرارقرب  تهج  (Dedicated) یصاصتخادناب یانهپ  نیمأت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زادعب  یراکزور  45 تخادرپ.دسرب ینفدحاودأت  هبدیاب.دشابیم  یرتشم  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمدک  ناریا.تسویپ 

یدیجم 02151008076 سامت .

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

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

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروص تروص هبهب     150150 MbpsMbps تعرساب   تعرساب تنرتنیا   تنرتنیا هبهب   هفرطود   هفرطود لاصتا   لاصتا یرارقرب   یرارقرب تهج   تهج (( DedicatedDedicated)) یصاصتخادناب یصاصتخادناب یانهپ   یانهپ نیمأت   نیمأت هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
نراقتم نراقتم

5757
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون 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

6035622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - VR-2430 لاتیجید یجورخ  لوژام   - VR-2420 لاتیجید یدورو  لوژام   - VR-2410 یزکرم هدنزادرپ  لوژام  نامرف - : رکولب  لوژام و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
COMMAND BLOCKER نامرف رکولب   - VR-2440A ناوت روزیلانآ  لوژام 

تمیق داهنشیپ  گرب  راک و  پوکسا  قبط  نامرف  رکولب  لوژام و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201001119000115 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تمیق داهنشیپ  گرب  راک و  پوکسا  قبط  نامرف  رکولب  لوژام و  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
هیمورا یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  یراذگراب  یتسویپ و  کرادم  مالعتسا و  دانسا  هیلک  ئاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف یراذگراب  هدش  رهم  ار  کرادم  افطل 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ  ، یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0147109 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MX ONE FAN UNIT نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجورخ یجورخ لوژام   لوژام  -  - VR-2420VR-2420 لاتیجید   لاتیجید یدورو   یدورو لوژام   لوژام  -  - VR-2410VR-2410 یزکرم   یزکرم هدنزادرپ   هدنزادرپ لوژام   لوژام نامرف - : - : نامرف رکولب   رکولب وو   لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
COMMAND BLOCKERCOMMAND BLOCKER نامرف   نامرف رکولب   رکولب  -  - VR-2440AVR-2440A  ناوت ناوت روزیلانآ   روزیلانآ لوژام   لوژام  -  - VR-2430VR-2430 لاتیجید   لاتیجید

5858

MX ONE FAN UNITMX ONE FAN UNIT نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5959
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0045992 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SMART SWITCH نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/9/7هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلام 1401/9/26عبنم داهنشیپ  ینف 1401/9/16  داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DIODE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SMART SWITCHSMART SWITCH  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 6060

DIODEDIODE ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6035684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت بونج  بالضاف  هناخ  هیفصت  هکبش  تحت  گنیجیپ  هناماس  یزادنا  هار  یدنب و  رکیپ  لیوحت ، لمح ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005420000122 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت و هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GHAZAL لدم گنیجیپ  متسیس  نوفورکیم  الاک :  مان 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت بونج  بالضاف  هناخ  هیفصت  هکبش  تحت  گنیجیپ  هناماس  یزادنا  هار  یدنب و  رکیپ  لیوحت ، لمح ، دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

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

هکبش6033608 ویتکا  تازیهجت  هژورپ  هرواشم  تراظن و  ، هحفص 13)مالعتسا یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6033786 قاتا  یارجا  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یراک6034045 یاه  هاگتسیا  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینف  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6034210 نیبرود  هناماس  حرط  یزاس  هحفص 61)هدایپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تحت6034282  IR لسکیپاگم تلاب 5  نیبرود  کینورتکلا - : تظافح  تاقلعتم  تازیهجت و  نیمات 
 - هکبش تحت  لاناک  طبض 32  هاگتسد  هکبش -  تحت   IR لسکیپاگم ماد 4  نیبرود  هکبش - 

 ... و  - WD تیابارت کسید 6  دراه 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیاس6034596 هکبش  تحت  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ مود  هلحرم  مالعتسا 
نازیاج رهش  یاه  یدورو  یرادرهش و  یرادا 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بو6034665 تحت  یزاجم  یاضف  رگلیلحت  هناماس  سیورس  هئارا  هلاس  کی  هحفص 13)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

بالضاف بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت هکبش   هکبش تحت   تحت گنیجیپ   گنیجیپ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یدنب   یدنب رکیپ   رکیپ لیوحت ، ، لیوحت لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

نیب6034767 تنرتنیا  یناهج  هکبش  هب  هفرطود  ( Dedicated  ) یصاصتخا یرون  ربیف  لاصتا  یرارقرب 
(Valid IP  ) تباث یلم  تنارتنیا   IP ددع یتنرتنیا و 4   IP ددع  2 نتشاذگ رایتخا  رد  یللملا  -

رادیرخ هب 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتکاف6034819 شیپ  ینابیتشپ _  سیورسو  یربا  تینماو   cdn یوتحم عیزوت  هکبش  تامدخ 
دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  دوش _  تسویپ 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرهش6034935 تهج  یزادنا  هارو  بصنو  یرادا  نویساموتا  هکبش  تازیهجت  نیماتو  هیهت 
دشاب ناتسا  یموب  باصن  هدننک و  نیمات  یتسویپ -  تسیل  قبط  یراجاغآ 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قرب6035049 لباک  -UTP هکبش لباک   - UPVC هلول - هزیناولاگ زرد  نودب  یدالوف  هلول  - یرون ربیف  دیرخ 
ینیمز

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6035633 نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  ینابیتشپ  هدننک  هحفص 61)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  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 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

6033980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح هیافطاوردوخرگشیامندرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000158 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   ANAM INFORMATION TECHNOLOGY هدنزاس عجرم   AMENTO-55WG لدم  in 55 زیاس  LCD رگشیامن الاک :  مان 

سرگاز تراجت  انروس  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هیوستو تسا  هدننک  نیمات  هدهعب  باهذو  بایا  هنیزه  لحمردالاک  لیوحتدیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیماتدشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیراکزور 30 الاک داتو  لیوحتزادعب  باسح 

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح هیافطاوردوخرگشیامندرب   هیافطاوردوخرگشیامندرب ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمطاف رتکد  ینامرد  یشزومآ و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6035151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب رازفا  مرن  اب  یدکراب  یزودنیو   21ٌ هداتسیا کسویک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003891000146 زاین :  هرامش 

یمطاف رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یناتسرامیب  تیریدم  زودنیو  تحت   HIS هب کسویک  لاصتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614733369 یتسپ :  دک  یتخت ،  مویداتسا  بنج  رمحا  لاله  یتعیرش خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33233031-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232670-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6035437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نآ  تاعطق  نیمات  یکیرتکلا و  یاه  درب  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000087 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1402/03/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب تیریدم   تیریدم زودنیو   زودنیو تحت   تحت   HISHIS هبهب   کسویک   کسویک لاصتا   لاصتا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 6464

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نآنآ   تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا یاه   یاه درب   درب ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 114 ھحفص 49 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایدور یرادرهش   :: 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 23 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6033679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگ هئارا  تلاپ  نودب  هناخراک و  برد  تمیق  هب  یداهنشیپ  یاهتمیق  رازنش ،  تکرش  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092951000006 زاین :  هرامش 

نایدور یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راز نش  هدنزاس  عجرم   kg 85 نزو  mm 500 عافترا  500x150 mm داعبا دک 500  بیش  مین  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 1064 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

راز نش  هدننک  هضرع  عجرم  راز  نش  هدنزاس  عجرم   kg 67 نزو  cm 40 عافترا  15x50 cm داعبا دک 400  بیش  مین  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 3584 دادعت : 

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

 . ددرگ هئارا  تلاپ  نودب  هناخراک و  برد  تمیق  هب  یداهنشیپ  یاهتمیق  رازنش ،  تکرش  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3655119796 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ماما -  نابایخ  نایدور -  رهش  دورهاش -  نانمس -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32513002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32513003-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بیش بیش مین   مین ینتب   ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نجورب یرادرهش   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6033807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاعت همسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم الاک  دک  زا  هدافتسا 

یرادرهش رابنا  برد  الاک  لیوحت 
لاوس 09131840501 هنوگره  تهج 

1101005187000079 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  نجورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یزاس  هناخ  هناخراک  یدنب  هتسب  دقاف   cm 20 عافترا  70x30 cm داعبا ینتب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
یسیع روپ  رگسع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  40x30 cm داعبا ینتب  وربآ  لودج  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نتب تشدکاپ  عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتسد  لودج  یتراجت  مان   60x50x15 cm زیاس ینتب  تسد  اب  یریگبلاق  لودج  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
مرها فرک  هدننک  هضرع  عجرم  مرها  فرک  هدنزاس  عجرم   70x30 cm زیاس ینتب  ینامتخاس  حلاصم  لودج  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

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

یلاعت همسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع هداس 5000  دحل 65*29*7  گنس 
ددع  5000 حلسم دحل 70*29*7  گنس 

درگلیم 8 ددع  هداس 5000  دحل 70*29*7  گنس 
ددع هداس 5000  دحل 40*29*7  گنس 

8871813539 یتسپ :  دک  نجورب ،  یرادرهش  - یدازآ نادیم  - سردم راولب  نجورب ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222114-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34224297-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب ینامتخاس   ینامتخاس حلاصم   حلاصم لودج   لودج ینتب -  -  ینتب تسد   تسد اباب   یریگبلاق   یریگبلاق لودج   لودج  - - ینتب ینتب وربآ   وربآ لودج   لودج ینتب - - ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ لودج   لودج ناونع : : ناونع 6767

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون 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

6034112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راصحلگ یاتسور  یتشهب –  کرهش  روحم  هب  نارواخ ) هداج   ) اضر ماما  روحم  زا  یسرجوین  بصن  یراذگراک و  لمح ،  تشادرب ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رتمولیک  22)

1101091161000008 زاین :  هرامش 
یر ناتسرهش  کزیرهک  شخب  راصحلگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 
رتمولیک  - دادعت  500 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

رثا بیترت  دنیامنن ،  مادقا  ناریا ) داتس   ) تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  تسویپ  یاهب  مالعتسا  یراذگراب  هب  تبسن  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد 

 : یتسپ دک  راصحلگ ،  یرایهد  نارمچ  دیهش  نابایخ  ادهش  نابایخ  راصحلگ  یاتسور  یتشهب  هلحم  ییاجر  دیهش  نابایخ  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1879153486

56533050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56532700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6034324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154247 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  لانگیس led و  غارچ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/21 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

روحم روحم هبهب   روحم   روحم زازا   یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   یراذگراک   یراذگراک لمح ،  ،  لمح تشادرب ،  ،  تشادرب ناونع : : ناونع 6868

گرزب گرزب نزنز   کمشچ   کمشچ ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ وو     ledled  لانگیس لانگیس غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6969

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034450 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نماث هقطنم  یزادرپراک  یلامش 8  رویرهش  هدفه  شبن   :: سردآ سردآ

05133687008 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  رد  نز  کمشچ  غارچ  ییانشور و  متسیس  یزاسون  یزاسهب و  ءارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000260 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7070

ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا یاههار   یاههار یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ وو   ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یزاسون   یزاسون وو   یزاسهب   یزاسهب ءارجا   ءارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 114 ھحفص 53 
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زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد لیوحت  دش  دهاوخ  هداد  سپ  رگید  یگدولآ  تاعیاض و  هنوگ  ره  ای  نجل  نتشاد  تروص  رد  دیفس  یکاروخ  ریغ  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم نت  بسحرب  دحاو  - زیربت هقطنم 5  یرادرهش  هدودحم 

1101094586000072 زاین :  هرامش 
زیربت جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیگن تراجت  باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم   IANS یتراجت مان   g 400 هسیک یردوپ  ایرد  کمن  الاک :  مان 
هسیک 1500 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقطنم یرادرهش  هدودحم  رد  لیوحت  دش  دهاوخ  هداد  سپ  رگید  یگدولآ  تاعیاض و  هنوگ  ره  ای  نجل  نتشاد  تروص  رد  دیفس  یکاروخ  ریغ  کمن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نت  بسحرب  دحاو  - زیربت  5

5156974874 یتسپ :  دک  نارهت ،  هزاورد  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33262146-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262338-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6035144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق - جرک هار  دازآ  ریوصت  شزادرپ  رامش  ددرت  هاگتسد  1( هلاس کی  ینابیتشپ  ) تاعاللطا لاسرا  یزادنا و  هار  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000171 زاین :  هرامش 

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

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیوزق - جرک هار  دازآ  ریوصت  شزادرپ  رامش  ددرت  هاگتسد  1( هلاس کی  ینابیتشپ  ) تاعاللطا لاسرا  یزادنا و  هار  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکاروخ یکاروخ ریغ   ریغ کمن   کمن ناونع : : ناونع 7272

هار هار دازآ   دازآ ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ رامش   رامش ددرت   ددرت هاگتسد   هاگتسد 11 (( هلاس هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ )) تاعاللطا تاعاللطا لاسرا   لاسرا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن ناونع : : ناونع 7373

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

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

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

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

6035147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناقلاط و - درگتشه دیدج  روحم  رد  ینفد  رامش  ددرت  هاگتسد  2( هلاس کی  ینابیتشپ  ) تاعالطا لاسرا  یزادنا و  هار  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناغرب - نادرک

1101004224000170 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

ناغرب - نادرک ناقلاط و  - درگتشه دیدج  روحم  رد  ینفد  رامش  ددرت  هاگتسد  2( هلاس کی  ینابیتشپ  ) تاعالطا لاسرا  یزادنا و  هار  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینفد ینفد رامش   رامش ددرت   ددرت هاگتسد   هاگتسد 22 (( هلاس هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ )) تاعالطا تاعالطا لاسرا   لاسرا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  ربارب  یکیفارت  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005638000041 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  هردمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قیفش هدننک  هضرع  عجرم   HEFEI SUPER یتراجت مان   POO6 لدم لمح  لباق  یا  هداج  هدنهد  رادشه  غارچ  الاک :  مان 

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

روکار یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هزیناولاگ  دالوف  سنج   m 8 یهجو تشه  ییانشور  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   inx3 m 2/5 زیاس ینهآ  سنج  یماظتنا  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  ربارب  یکیفارت  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3163944447 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  هردمرگ  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36101201-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36105710-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( یماظتنا یماظتنا ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ ییانشور -  -  ییانشور هیاپ   هیاپ یایا -  -  هداج   هداج هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه غارچ   غارچ یکیفارت (  (  یکیفارت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

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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ریالم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6033499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هعجارم  تسویپ  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   ) ناتسراهب نادیم  یراجت  نامتخاس  تهج  یقرب  هرکرک  برد  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050026000192 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ریالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش یارس  نیدار  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   4000x4500 mm داعبا  MASTER لدم دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  دیاس  روتوم  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار هگرب  سپس  دنک  تبث  دروم  ره  یولج  رد  ار  دوخ  رظن  دم  یاه  تمیق  هدومن ، تنیریپ  ار  تسویپ  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  یضاقتم  نمض  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تبث  هناماس  رد  ییاهن  تمیق  نایاپ  رد  دیامن  یراذگراب  نکسا و 

6571718151 یتسپ :  دک  ریالم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ادهش  نابایخ  ریالم  - نادمه ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226061-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220143-081 :: 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

یراجت یراجت نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد تباب   تباب ناونع : : ناونع 7676
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نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  لرتنک ) سسکا   ) یسرتسد لرتنک  هزورپ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000032 زاین :  هرامش 

نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ کینورتکلا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   BITEL یتراجت مان   IC 5500 لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

یقت دمحم  روپ  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   ACME GENREAL یتراجت مان   G-125 لدم یسرزاب  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
زرویار یعونصم  شوه  هدننک  هضرع  عجرم   FUTRONIC یتراجت مان   FS25 لدم ناوختراک  اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

مالعتسا و مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/09/23  هبنش  راهچ  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم  لیمکت و  ار  ینف  تاصخشم 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888444-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33720099-013 :: 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

ناوختراک ناوختراک اباب   تشگنا   تشگنا کتکت   لاتیجید   لاتیجید تشگنا   تشگنا رثا   رثا رنکسا   رنکسا یسرزاب -  -  یسرزاب تیگ   تیگ ناوخ -  -  ناوخ تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7777
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ناردنزام ناتسا  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون 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

6034231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قبط  یکیلوردیه و ...  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  کرادم  هب  یتساوخرد  مالقا  تخادرپ و  طیارش  هب  افطل  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا 

1101005168000127 زاین :  هرامش 
ناردنزام بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هرامش اب  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  ولناخریما و  یاقآ  هرامش 09113971799  اب  مالعتسا  یراذگراب  دروم  رد  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینایک  سدنهم   09112279427

4814896564 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - هافر نابایخ  - یدازآ راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356511-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33260290-011 :: 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

ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندعم یدورو  ینهآ  برد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000574 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05832605945 گنیربلب )  ریمعت  لیر 2- ریمعت  -1) ندعم دحاو  ینهآ  یلیر  برد  ریمعت  مارتحاو  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605945-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: 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

 ...  ... وو یکیلوردیه   یکیلوردیه دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

ینهآ ینهآ یلیر   یلیر برد   برد ناونع : : ناونع 7979
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درکرهش هاگدورف   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6035302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا رد  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنبهار  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001564000055 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 
متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 

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

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

مالعتسا رد  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنبهار  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816966899 یتسپ :  دک  درکرهش ،  هاگدورف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270904-038  ، 32270902-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32270910-038 :: 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

مالعتسا مالعتسا ردرد   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یایا   هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنبهار   دنبهار یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داعبا هب  لنپ  چیودناس   - 30000 تلیپسا رلوک  یشیامرس  متسیس  یکینورتکلا و  برد  اب  تیروکس  یا  هشیش   ( سکناک  ) هزاس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  5*3/5

1201001326000158 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همضمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شزادرپ6035144 رامش  ددرت  هاگتسد  1( هلاس کی  ینابیتشپ  ) تاعاللطا لاسرا  یزادنا و  هار  بصن 
هار دازآ  ریوصت 

هحفص 50) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینفد6035147 رامش  ددرت  هاگتسد  2( هلاس کی  ینابیتشپ  ) تاعالطا لاسرا  یزادنا و  هار  هحفص 50)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

داعبا داعبا هبهب   لنپ   لنپ چیودناس   چیودناس  - - 3000030000 تلیپسا تلیپسا رلوک   رلوک یشیامرس   یشیامرس متسیس   متسیس وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا برد   برد اباب   تیروکس   تیروکس یایا   هشیش   هشیش  ( ( سکناک سکناک  ) ) هزاس هزاس ناونع : : ناونع
رتم رتم   55 ** 3/53/5
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رهشدالوف دیدج  رهش  نارمع  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 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6033697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یورین نیمأت  هارمهب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  ینابیتشپ  ریمعت و   ، یرادهگن بصن و  لماش  هلاس  کی  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف تاصخشم  اب  قباطم  یناسنا 

1101001335000053 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  تمیق  داهنشیپ  تسا  یرورض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  هدننک  تکرش  یاضما  رهم و  هب  روهمم  مالعتسا  تاحفص  هیلک  تسا  یرورض 

یلخاد 169 یلا 3  سامت 03152630161  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

8491741111 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  راولب  رهشدالوف - ناجنل - ناهفصا - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52630161-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52624181-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسنا یناسنا یورین   یورین نیمأت   نیمأت هارمهب   هارمهب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ریمعت   ریمعت  ، ، یرادهگن یرادهگن وو   بصن   بصن لماش   لماش هلاس   هلاس کیکی   یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8282

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس حرط   حرط یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 8383
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درجالیم یرادرهش  هتسبرادم  نیبرود  هناماس  حرط  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005643000027 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  درجالیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

هتفات هدننک  هضرع  عجرم   AVIGILON یتراجت مان   8.0MP_HD_DOME_360 لدم کرحتم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
سیمیترآ تراجت  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-129 لدم تساک  کی  یاراد  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

فیعض ژاتلو   PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  هتشر 3  دادعت   3x1 mm^2 عطقم حطس  درگ  لکش  یسم  یداه  سنج  فاطعنا  لباق  قرب  لباک  الاک :  مان 
سوط نشور  لباک  میس و  دیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب   m 100 لوط

هتسب 200 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

یدیفح نازرب  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO CHINA یتراجت مان   ZY-2006 لدم  W 150 ییانشور روتکژورپ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
یفسوی یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نادرف  یتراجت  مان   V 250 ژاتلو لارک  لدم  میس  نودب  یکیتسال  یکیمارس  رادترا  یتعنص  هناخ  هس  رایس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

ناجیمک رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دنیامن  مادقا  تمیف  هئارا  هب  تبسن  دنناوت  یم  دنشاب  یم  یسرزاب  نامزاس  زا  زوجم  یاراد  هک  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن 

3855165446 یتسپ :  دک  جع ، )  ) رصع یلو  نابایخ  درجالیم -  رهش  کارا  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35554204-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35553055-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هقطنم 6 نارهت  رهش  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 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

6034282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هکبش تحت   IR لسکیپاگم ماد 4  نیبرود  هکبش -  تحت   IR لسکیپاگم تلاب 5  نیبرود  کینورتکلا - : تظافح  تاقلعتم  تازیهجت و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و  - WD تیابارت کسید 6  دراه  هکبش -  تحت  لاناک  طبض 32  هاگتسد 

( دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه   ) تسویپ تسیل  قبط  رب  کینورتکلا  تظافح  تاقلعتم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101092500000155 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ رون  نیئور  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMD-100W لدم  W-LED 100 ییانشور روتکژورپ  الاک :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

تازیهجت مالقا و  دروارب  تسیل  لیاف و  هدوب و  تسویپ  دوجوم  طیارش  ریاس  کیتامروفنا و  تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  اه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هطوبرم  سانشراک  دات  هب  دیاب  رظن  دروم  دراوم  .دنیامن  یرازگراب  هناماس  رد  زاجم  یاضما  رهم و  اب  لیمکت و  هعلاطم ، ار  تسویپ 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: 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

IRIR لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 ماد   ماد نیبرود   نیبرود هکبش -  -  هکبش تحت   تحت   IRIR لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود کینورتکلا - : - : کینورتکلا تظافح   تظافح تاقلعتم   تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو  -  - WDWD  تیابارت تیابارت   66 کسید   کسید دراه   دراه هکبش -  -  هکبش تحت   تحت لاناک   لاناک   3232 طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد هکبش -  -  هکبش تحت   تحت
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جرک تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6034301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تروپ POEو ) ...  چیئوس 16 ،CAT6 SFTP لباک ، کر  ) نیبرود مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000149 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRZ-4506 لدم  cm 34 عافترا  45x57 cm داعبا تینوی  یراوید 6  کر  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  ییادتبا  دات  زا  دعب  زور  لیوحت 2  ههام  تخادرپ 3  ناگیار  لمح  هنیزه  یمازلا  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6034548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت لاقتنا  یتارباخم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000173 زاین :  هرامش 

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

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریوصت لاقتنا  یتارباخم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط وو ) ...  ) ...  POEPOE  تروپ تروپ 1616 چیئوس   چیئوس ،،CAT6 SFTPCAT6 SFTP  لباک لباک ،، کرکر  ) ) نیبرود نیبرود مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8585

ریوصت ریوصت لاقتنا   لاقتنا یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

6034596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه یدورو  یرادرهش و  یرادا  تیاس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ مود  هلحرم  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نازیاج رهش 

1101096291000011 زاین :  هرامش 
هیدیما ناتسرهش  نازیاج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرظن یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   IPC یتراجت مان   IPC-HF3200 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

نازیاج رهش  یاه  یدورو  یرادرهش و  یرادا  تیاس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ مود  هلحرم  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176944487 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  نازیاجرهش  هیدیما  ناتسرهش  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  متسیس  چنیا  ید 32 یا  لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000958 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزیزع اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20mp48 لدم  in 20 زیاس ید  یا  لا  عون  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 27 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض لیاف  رد  تاصخشم  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یاه   یاه یدورو   یدورو وو   یرادرهش   یرادرهش یرادا   یرادا تیاس   تیاس هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ مود   مود هلحرم   هلحرم مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
نازیاج نازیاج

8787

هتسب هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس چنیا   چنیا 3232 یدید   یایا   لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8888

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

6034858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هدش  هتساوخ  نیمضت  یفیک و  ینف  ، تاصخشم  قباطم  کرادم  هئارا  تامازلا و  تیاعر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030013000017 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B234-F40 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  هدش  هتساوخ  نیمضت  یفیک و  ینف  ، تاصخشم  قباطم  کرادم  هئارا  تامازلا و  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4841915116 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  نابعش  همین  ناتسرامیب  یوربور  نارادساپ  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347881-011  ، 3381-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347875-011 :: 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

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6034931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایریسم نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000241 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرفآ  نما  یتراجت  مان   IP/I11-B850-MF لدم  IP هکبش تحت  لسکیپاگم  تلوب 8  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هوژپ هدنیآ  نانیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یعشاخ یاقآ  نفلت 09139084549  اب  ییوگخساپ.دامن  لاسرا  یرازگراب و  لیمکت ،  هعلاطم و  زا  سپ  ار  تسویپ  کرادم.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989

بایریسم بایریسم وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: 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 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

6034936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092105000011 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  30 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  هرامش 09167159770 -  اب  طقف  سامت  تسویپ -  تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815863188 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تارباخم  لک  هرادا  بنج  نازابناج -  راولب   - ریت نادیم.دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43345896-066  ، 33334797-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334791-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون 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

6035049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191

ینیمز ینیمز قرب   قرب لباک   لباک -- UTPUTP  هکبش هکبش لباک   لباک  - - UPVCUPVC  هلول هلول -- هزیناولاگ هزیناولاگ زرد   زرد نودب   نودب یدالوف   یدالوف هلول   هلول -- یرون یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یندچ و سکاب 10*10  تکاد 2*2 -  یراوید 21 -  تسب  نشوب 21 -  دنلگ 21 -  هرمن 21 -  یسکلف  نیبرود -  کتسد  یدنق -  دیهش  رادرومرا  رک  یرون 24  ربیف  دیرخ 

....
1101091544000004 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یرتم  هرقرق   PE شکور سنج  روک  زیاس 24  سیلیس  یداه  سنج   OBFC-SM 4x6 دک  SM ربیف اب  دلیف  هلژ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش 
رتم  1600 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یمرگولیک  لیدنب   m 6 لوط  mm 21/3 رطق  mm 3/73 تماخض  ASTM A106 GR.B دالوف عون  هزیناولاگ  زرد  نودب  یدالوف  هلول  الاک :  مان 

روتالوگر سراپ 
مرگولیک  30 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک یس  یو  یپ  هلول  یایند  هدنزاس  عجرم  وکیاک  یتراجت  مان   mm 50 رطق  m 6 لوط ینامتخاس  بالضاف  دربراک   UPVC هلول الاک :  مان 

هخاش  150 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

دنلیات هدنزاس  روشک  هکبش  وکیات  هدننک  هضرع  عجرم  وکیات  یتراجت  مان  ویاف  تک  لدم   m 305 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک  8 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناسارخ یتراجت  مان   m 70 هرقرق  3x35+16 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  یا  هتشر  راهچ  ناشفا  ینیمز  قرب  لباک  الاک :  مان 

سای تردق  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ  کیرتکلا  یتعنص  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  داژنراشفا 
رتم  12 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

راب  1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 
نیمارو نارهت ،  لیوحت :  لحم 

زاس و هریخذ  هاگتسد  نیبرود و  یزادنا  هار  لیقثرج و  لقن و  لمح و   ، میمرت کاخ و  تلافسا و  رد  یرافح  یزادنا ،  هار  بصن و  مزاول ،  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  اه  تینالک 

 : یتسپ دک  نارهت ،  ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم  یسودق -  دیهش  راولب  نیمارو - نارهت - نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3371635898

3647050-021  ، 36247050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244026-021 :: 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

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

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

زا 114 ھحفص 69 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6035562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  رد  یراس  PC زکرم نشیکولوک  یاه  نیبرود  ییاجباجو  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000250 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب.دوش مالعا  دک  ناریا  کی  رد  داهنشیپ  تیریدم ، نیا  طسوت  دک  ناریا  ندومنن  مالعا  تروص  رد  یلک و  تروص  هب  همیمض ، امتح  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  همیمض  هب  امتح  تاعالطا  بسک  تمیق و  داهنشیپ 

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

32314970-011  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایرهش 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 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

6035633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنشاب رایرهش  یرادرهش  هدودحم  رد  تسیابیم  اه  نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  ینابیتشپ  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093897000002 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب   22 یربرفاسم   هنایاپ  بنج  زامن   نادیم  رایرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65224441-021  ، 65291980-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65220111-021 :: 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

نشیکولوک نشیکولوک یاه   یاه نیبرود   نیبرود ییاجباجو   ییاجباجو تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

اهاه نیبرود   نیبرود یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ هدننک   هدننک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tci.ir :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034125 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب  Front Access ،100 AH -12V دیسا دلیس  یرتاب  لولس   40 تالاصتا ،  اب   155AH Front Access - 12 v دیسا دلیس  یرتاب  لولس  دیرخ 40  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تالاصتا اب   Front Access 200AH 12 V دیسا دلیس  یرتاب  لولس  و 60  تالاصتا ، 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

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

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

6035242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یارب  تقرسدض  برددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000518 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تناس 220*120 داعبارد یتراکو  یتشگنا   Access یکیناکمو یکیرتکلا  لفق  تبوطروامد  لدابت  مدعو  قیرحدض  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرادشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحتو  هیلختو  لمح  هیارکو  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابسم 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

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیسا دیسا دلیس   دلیس یرتاب   یرتاب لولس   لولس   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

رورس رورس قاتا   قاتا یارب   یارب تقرسدض   تقرسدض برددیرخ   برددیرخ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش   :: سردآ سردآ

06134123589 :: نفلت :: WWW.NISOC.IR - WWW.NISOC.IR - MATERIALنفلت تیاسبو تیاسبو
PROCUREMET MANAGMENT TAB

06134457437 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیسا6034125 دلیس  یرتاب  لولس  هحفص 71)دیرخ 40  )  accessaccess

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

رورس6035242 قاتا  یارب  تقرسدض  هحفص 71)برددیرخ  )  accessaccess

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

6035695ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING(71 هحفص )  accessaccess

(( 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

یتساوخرد6033585 تاعطق  اب  تسویپ  تسیل  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هحفص 24)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوختراک6034013 اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  یسرزاب -  تیگ  ناوخ -  تراک  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6034221cat6 لباک ریگ و  هقعاص  میسیب و  تنیوپ  هحفص 33)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGINGACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING ناونع : : ناونع 9797

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 " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " 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

هناخ6035684 هیفصت  هکبش  تحت  گنیجیپ  هناماس  یزادنا  هار  یدنب و  رکیپ  لیوحت ، لمح ، دیرخ ،
بالضاف

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شزادرپ6035144 رامش  ددرت  هاگتسد  1( هلاس کی  ینابیتشپ  ) تاعاللطا لاسرا  یزادنا و  هار  بصن 
هار دازآ  ریوصت 

هحفص 50) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینفد6035147 رامش  ددرت  هاگتسد  2( هلاس کی  ینابیتشپ  ) تاعالطا لاسرا  یزادنا و  هار  هحفص 50)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لپ6035689 زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لپ6035692 زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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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اضرهش یادهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6033498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  نامزاس  هیدات  اب  عبرمرتم  تحاسم 90  هب   ups رورس و قاتا  قیرح  دض  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091940000006 زاین :  هرامش 

اضرهش یادهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 90 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8614833113 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامتخاس  رح - نادیم  اضرهش - اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53222014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53239004-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6035119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعا و متسیس  یزادنا  هار  تهج  یرادا  نامتخاس  لوا  فکمه و  هقبط  UPS گنیلباک و قاتا  یاه  هظفحم  ندناشوپ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنمشوه قیرح  ءافطا 

1101092372000518 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52110026-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

upsups وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9898

دنمشوه دنمشوه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج   UPSUPS وو   گنیلباک   گنیلباک قاتا   قاتا یاه   یاه هظفحم   هظفحم ندناشوپ   ندناشوپ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6033498ups رورس و قاتا  قیرح  دض  گنر  هحفص 6)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

یتساوخرد6033585 تاعطق  اب  تسویپ  تسیل  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هحفص 24)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کیتاموتا6033669 قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  هحفص 30)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6033980 هحفص 48)هیافطاوردوخرگشیامندرب  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

دارگیتناس6034654 هجرد  یترارح 88  یطخ  روتکتد   ) قیرح نالعا  متسیس   LHD لباک رتم   400
بصن اب  هجرد 1  شفنب  ءاروام  دض  یزلف  تسب  هارمه  هب  ( UL/LISTED

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرحافطاو6034736 مالعا  متسیس  یرادهگنو  هحفص 30)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6035119 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تهج   UPS گنیلباک و قاتا  یاه  هظفحم  ندناشوپ 
دنمشوه

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

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

رورس6035242 قاتا  یارب  تقرسدض  هحفص 71)برددیرخ  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تحت6034282  IR لسکیپاگم تلاب 5  نیبرود  کینورتکلا - : تظافح  تاقلعتم  تازیهجت و  نیمات 
 - هکبش تحت  لاناک  طبض 32  هاگتسد  هکبش -  تحت   IR لسکیپاگم ماد 4  نیبرود  هکبش - 

 ... و  - WD تیابارت کسید 6  دراه 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: 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 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

6033589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تاعالطا و  قبط  روتکتد  یدیلاه  جنسورین و  رتمرپمآ و  رگال و  اتید  کاخ و  تمواقم  رتست  جنس و  ترا  یضاقتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ 

1101091410000126 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینموم ریما  هدننک  هضرع  عجرم   PRONAS یتراجت مان   G-RSP-T لدم یهاگشیامزآ  کاخ  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش ظاحل  هباشم  دک  ناریا  دحاو  تمیق  ناونعب  یتسویپ  حرش  الاب و  تاعالطا  قبط  مالقا  نیگنایم  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  امش  زاین  هب  خساپ  ددرگن  تیاعر  طیارش  هک  یتروص  رد  دیوش  دأت  مالعتسا  رد  ات  ددرگ  مادقا  تسویپ  طیارش  قبط  افطل 

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346390-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهاگشیامزآ6033589 کاخ  تمواقم  یریگ  هزادنا  هحفص 75)هاگتسد  روتکتد  ( روتکتد

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

دارگیتناس6034654 هجرد  یترارح 88  یطخ  روتکتد   ) قیرح نالعا  متسیس   LHD لباک رتم   400
بصن اب  هجرد 1  شفنب  ءاروام  دض  یزلف  تسب  هارمه  هب  ( UL/LISTED

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زیرپ6034703  - هخاش قرب 3  گالپ  هخاش -  قرب 3  گالپ  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس  یتساک - لیوک  نف 
بط  M نشکناک اب  روتکتد  تباث - تمواقم  قرب -  هخاش  یکیرتکلا 2  گالپ  ههار - کت  قرب 

یا هتسه 

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ کاخ   کاخ تمواقم   تمواقم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6033634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ( روتینام  ) سنارفنک نلاس  صوصخم  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003648000025 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ( روتینام  ) سنارنک نلاس  صوصخم  رگشیامن  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  27 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  هدنشورف  دشاب  یم  زیراو  لباق  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هطوبرم  غلبم  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن  لاس 1337  بوصم  یتلود  تالماعم  رد  تلود  نانکراک  هلخادم  عنم  نوناق  لومشم  هک  دیامن 

9716643368 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدمادهش  نادیمدنجریب  یبونج  ناسارخ  ناتسا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32213000-056  ، 32210060-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224999-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم (( روتینام روتینام  ) ) سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس صوصخم   صوصخم رگشیامن   رگشیامن 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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لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیابالاک.تسیمازلا تسویپ  گرب  یراذگراب  لیمکت.رتم و  لقادح 100 درباب  flir نژیوومرت رتم و  لقادح 80 دربابزبسرون  یرزیلرتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دسرب یضاقتم  دیئات  هب 

1101091432000211 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9885 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD

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

رگن ایرآ  ناماس  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   LEICA یتراجت مان   D3A لدم یرزیل  یهاگراک  رتم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یضاقتم دیئات  هب  دیابالاک.تسیمازلا  تسویپ  گرب  یراذگراب  لیمکت.رتم و  لقادح 100 درباب  flir نژیوومرت رتم و  لقادح 80 دربابزبسرون  یرزیلرتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب

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

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیابالاک.تسیمازلا دیابالاک.تسیمازلا تسویپ   تسویپ گرب   گرب یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت.رتم   لیمکت.رتم 100100 لقادح   لقادح درباب   درباب flirflir نژیوومرت   نژیوومرت وو   رتم   رتم 8080 لقادح   لقادح دربابزبسرون   دربابزبسرون یرزیلرتم   یرزیلرتم ناونع : : ناونع
.دسرب .دسرب یضاقتم   یضاقتم دیئات   دیئات هبهب  

102102
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یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: 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

6035396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ  یج  چنیا  دنمشوه 65  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفقس هیاپ  هارمه  هب 

1201030448000379 زاین :  هرامش 
یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713131 یتسپ :  دک  یپارت ،  لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ  یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  دمحا  لآ  لالج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88353036-021  ، 88220045-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

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

6035410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساربیلاک ههام و  لقادح 18 یتناراگ  اب  هدش  کآ  سیئوس  اکیال   TS06PLUS 5IN R500 یرادرب هشقن  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000024 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
یحاسم نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هرامش 81282345  اب  تسا  دنمشهاوخ  ماهبا  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دقن  تروصب  الاک  هیوست 

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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفقس یفقس هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   سالپ   سالپ یجیج   چنیا   چنیا   6565 دنمشوه   دنمشوه رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 103103

هدش هدش کآکآ   سیئوس   سیئوس اکیال   اکیال   TS06PLUS 5IN R500TS06PLUS 5IN R500 یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

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

تسیل6033634 قباطم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ( روتینام  ) سنارفنک نلاس  صوصخم  رگشیامن 
تسویپ

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

رادم6033697 یاه  نیبرود  تازیهجت  ینابیتشپ  ریمعت و   ، یرادهگن بصن و  لماش  هلاس  کی  یراذگاو 
یناسنا یورین  نیمأت  هارمهب  هتسب 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6034210 نیبرود  هناماس  حرط  یزاس  هحفص 61)هدایپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تحت6034282  IR لسکیپاگم تلاب 5  نیبرود  کینورتکلا - : تظافح  تاقلعتم  تازیهجت و  نیمات 
 - هکبش تحت  لاناک  طبض 32  هاگتسد  هکبش -  تحت   IR لسکیپاگم ماد 4  نیبرود  هکبش - 

 ... و  - WD تیابارت کسید 6  دراه 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6034301 لیاف  قبط  تروپ POEو ) ...  چیئوس 16 ،CAT6 SFTP لباک ، کر  ) نیبرود هحفص 61)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراذگراب6034550 لیمکت.رتم و  لقادح 100 درباب  flir نژیوومرت رتم و  لقادح 80 دربابزبسرون  یرزیلرتم 
.دسرب یضاقتم  دیئات  هب  دیابالاک.تسیمازلا  تسویپ  گرب 

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

تیاس6034596 هکبش  تحت  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ مود  هلحرم  مالعتسا 
نازیاج رهش  یاه  یدورو  یرادرهش و  یرادا 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6034858 رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بایریسم6034931 نیبرود و  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6034936 تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  هتسبرادم و  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قرب6035049 لباک  -UTP هکبش لباک   - UPVC هلول - هزیناولاگ زرد  نودب  یدالوف  هلول  - یرون ربیف  دیرخ 
ینیمز

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یفقس6035396 هیاپ  هارمه  هب  سالپ  یج  چنیا  دنمشوه 65  هحفص 12)رگشیامن  نیبرود  ( نیبرود

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

هدش6035410 کآ  سیئوس  اکیال   TS06PLUS 5IN R500 یرادرب هشقن  هحفص 12)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لرتنک6035415 یاهنیبرود  تاموزلم  ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تخاس  تایلمع  یارجا 
کیفارت

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هزیناکم6035510 رابنا  ششوپ  تحت  یاهنامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 12)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نشیکولوک6035562 یاه  نیبرود  ییاجباجو  تازیهجت  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6035633 نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  ینابیتشپ  هدننک  هحفص 61)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 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

6034195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم.دشاب لانیجروا  ًامتح   HP1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF 2.5INCH P/N:693648-B21 تاصخشم : اب  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  هک  نامزاس  رظندم  طیارش  اب 

1101003012000156 زاین :  هرامش 
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زبس لامش  هنایار  تعنص  هعسوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   B21 لدم  HP عون زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( مشش هقبط   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون 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

6035126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم اب  هعلاطم و  زا  سپ  ار  تسویپ  طیارش  لیاف  هدوب و  اتفا  زوجم  یاراد  دیاب  اه  تکرش  ) .رورس تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  زاجم  یاضما  و 

1101092500000154 زاین :  هرامش 
نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HP STORAGEWORKS D2700 لدم رورس  دراه  دربراک  تاعالطا  زاس  هریخذ  رلرتنک  هظفحم  الاک :  مان 
زادرپرهم باتفآ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

تهج ...و  رلرتنک   ، ONVIF زا ینابیتشپ  ، هچراپکی لرتنک  زکرم  یاراد.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  .رورس  تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ قبط.دسرب  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  دیاب  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دوجوم  یاه  نیبرود  هیلک  یزاس  هریخذ  ینابیتشپ و 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم زاین  دروم  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  یتناراگ و  اب  مویکو  یرتیل  رکنات 5000  ددع  دادعت 1   . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091319000129 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رکنات الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب بصن  لمح و  هنیزه.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  اب  مویکو  یرتیل  رکنات 5000  ددع  دادعت 1   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56882052-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6034195 هحفص 81)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسبرادم6034210 نیبرود  هناماس  حرط  یزاس  هحفص 61)هدایپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6034649MSA2062 هکبش تحت  زاس  هحفص 33)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6035126 تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 81)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

مویکو6035691 یرتیل  رکنات 5000  ددع  هحفص 81)دادعت 1  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

مویکو مویکو یرتیل   یرتیل   50005000 رکنات   رکنات ددع   ددع   11 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 107107

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6034231 ... یکیلوردیه و دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رد6035302 تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنبهار  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ 
مالعتسا

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

6034231 ... یکیلوردیه و دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رد6035302 تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنبهار  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ 
مالعتسا

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   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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ناتسا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ 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

6033672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم یتسویپ  تسیل  قیبط  تمیق   - دنشاب نالیگ  ناتسا  یموب  دیاب  ناگدننک  تکرش   - دشاب یم  یمازلا  انفا  یهاوگ  نتشاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004379000021 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  .دشاب  یتناراگ  هرود  مامتا  زا  سپ  تامدخ  لاس  هس  یتناراگ و  لاس  کی  یاراددیاب  مالعتسا  / هصقانم عوضوم  دنرب  یتساوخرد  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا مالعتسا ) هدنرب   ) هدنشورف هدهع  رب  هاگشناد  رابنا  ات  الاک 

4193833697 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  - شخپ وراد  تکرش  یوربور  راتسرپ - نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33345597-013  ، 33326061-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326065-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ دومحم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093013000108 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  دابادومحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لایر  یرادرهش 8.000.000.000  تالماعم  فقس  لوا -  تبون  - دوش یرازگراب  تسویپ  تروصب  مالقا  زیر  ددرگ -  جرد  هناماس  رد  ییاهن  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  ار  دوخ  تازوجم  اه و  تیحالص  ناگدننک  تکرش  دشاب - 

4631613514 یتسپ :  دک  دابآدومحم ،  یرادرهش  نیفعضتسم -  راولب  یدازآ -  نابایخ  دابآدومحم -  ناردنزام -  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44748101-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44748105-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 108108

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ لاسرا  / ددع دادعت 2  / دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  / HP-DL380 GEN 10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  یلام  ینف و 

1101092447001081 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یفص کاوژپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP DL380p Gen8 هنایار رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / ددع دادعت 2  / دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  / HP-DL380 GEN 10 رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 08633492906  / شورف زا  سپ  تامدخ  لاس  جنپ  ضیوعت و  یتناراگ  هام  یاراد 12   HPE یناپمک یلصا  تاعطق  مامت  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسا

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

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6035353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا نس  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000296 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

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

شخب 09123130730 جات  : سانشراک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

جیروتسا جیروتسا نسنس   رورس   رورس 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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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6033498ups رورس و قاتا  قیرح  دض  گنر  هحفص 6)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

هنایار6033672 هحفص 84)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6033786 قاتا  یارجا  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6034195 هحفص 81)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6034649MSA2062 هکبش تحت  زاس  هحفص 33)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دارگیتناس6034654 هجرد  یترارح 88  یطخ  روتکتد   ) قیرح نالعا  متسیس   LHD لباک رتم   400
بصن اب  هجرد 1  شفنب  ءاروام  دض  یزلف  تسب  هارمه  هب  ( UL/LISTED

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6034731 هحفص 84)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6034950Cisco sfp 10g sr لوژام HPE562SFP و  یپ چا  رورس  هکبش  هحفص 33)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6035126 تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 81)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6035242 قاتا  یارب  تقرسدض  هحفص 71)برددیرخ  )  accessaccess

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

هنایار6035286 رورس  هحفص 84)دیرخ  رورس  ( رورس

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

جیروتسا6035353 نس  هحفص 84)رورس  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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 114 ھحفص 87 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6033612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

METRIX روسنس لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002800 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

METRIXMETRIX روسنس   روسنس لباک   لباک یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 114 ھحفص 88 
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یر ناتسرهش  کزیرهک  شخب  دابآ  ناهج  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون 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

6034100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093891000003 زاین :  هرامش 

یر ناتسرهش  کزیرهک  شخب  دابا  ناهج  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

تراک تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح  هاگتسد   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1814147738 یتسپ :  دک  ناپ  ، دابآ  ناهج  یاتسور  مق   نارهت  نابوتا  رتمولیک 3  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56537424-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56537424-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6034165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روسنس عاونا  ناونع : 

14013710 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا روسنس   روسنس هبهب   زهجم   زهجم بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 113113

روسنس روسنس عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 114 ھحفص 89 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d7jj7ngjvbhkq?user=37505&ntc=6034100
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6034100?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hynrl69scdlud?user=37505&ntc=6034165
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6034165?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013712 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6034177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روسنس عاونا  ناونع : 

14013712 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/21 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون 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

6035683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمز و بیسرد  تارتین  شجنس  ) یزرواشک تالوصحم  رد  تارتین  شجنس  هاگتسد  رظن  دروم  یالاک  دشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یتسویپ تسیل  قبط  رایخو ) لاقترپو  یگنرف  هجوگ  وزایپ 

1101091345000002 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   ANMEZ هدنزاس عجرم   ANMEZ یتراجت مان   GREEN TEST لدم تشوگ  یزبس و  هویم و  لباترپ  تارتین  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
نایناریا بط  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع  11 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نادهاز ناتسچولب ،  ناتسیس و  لیوحت :  لحم 

زایپ و ینیمز و  بیس  رد  تارتین  شجنس  ) یزرواشک تالوصحم  رد  تارتین  شجنس  هاگتسد  رظن  دروم  یالاک  هدیدرگ  باختنا  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تبث  وراد ) اذغ و  هناماس   ) دمیآ هناماس  رد  تسیابیم  هدنرب  تکرش  مان  (. رایخ لاقترپ  یگنرف و  هجوگ 

9816913181 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تشادهب  زکرم  ریهاشم _  نادیم  هب  هدیسرن  تشادهب _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33438780-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33438800-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روسنس روسنس عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 115115

تشوگ تشوگ وو   یزبس   یزبس وو   هویم   هویم لباترپ   لباترپ تارتین   تارتین یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 114 ھحفص 90 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6033612METRIX روسنس لباک  یکیرتکلا -  تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 87)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

تراک6034100 تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح  هحفص 87)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

روسنس6034165 هحفص 87)عاونا  روسنس  ( روسنس

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

روسنس6034177 هحفص 87)عاونا  روسنس  ( روسنس

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

تشوگ6035683 یزبس و  هویم و  لباترپ  تارتین  یریگ  هزادنا  هحفص 87)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   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 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6033496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآبآ دضدض   یبوچ   یبوچ سنج   سنج قاتا   قاتا ردرد   یبوچ - - یبوچ برد   برد لفق   لفق دربراک   دربراک   39583958 ینهآ   ینهآ لفق   لفق یپوت   یپوت یبوچ - - یبوچ برد   برد هریگتسد   هریگتسد یچیئوس -  -  یچیئوس لفق   لفق ناونع : : ناونع 1171 17
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.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  ًامتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

.تسیمازلا الاک  کرام  عون و  رظن  زا  یگنهامه  تمیق  هئارا  زا  لبق 
یزردوگ 09123138548

1101096102001161 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اتلد یتراجت  مان  لدم 041  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نافر هدننک  هضرع  عجرم  لدم 6229  کاماز  یبوچ  برد  هریگتسد  الاک :  مان 

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

نافر هدننک  هضرع  عجرم  یبوچ  برد  لفق  دربراک  ینهآ 3958  لفق  یپوت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
دنمشناد دمص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ABS92 لدم  4/8x92x210 cm زیاس بآ  دض  یبوچ  سنج  قاتا  رد  الاک :  مان 

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

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/09/29 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
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یوضر ناسارخ  یتایلام  روما  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 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

6033798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   - cbs350 24p - 4g وکسیس چیئوس  هاگتسد  .تسا 5  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003450000178 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکنوهام یدمحمریم  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SG350-28SFP لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج .لیوحت  زا  دعب  زور  ات 20  تخادرپ  .دوش  دیق  هناماسر  هدنشورف د  میقتسم  طخ  ای  هارمه  نفلت  هرامش.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 38021389

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هر – ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9137843839

38021389-051  ، 38021000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38021000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی  یمومع  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

36-75-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیعم  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034103 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

core چیئوس هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دیلوت هزوح  رد  ای 2  هبتر 1  یتارباخم 2 - یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هزوح  رد  ای 2  هبتر 1  یاه 1 - هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 MAIN FRAME ریغ یاه  هنایار  هئارا  و 

 - تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  رد  هبتر 4  لقادح   - 3

کالپ 17 قشمد - -  خ   - یبونج نیطسلف  خ  زرواشک -  راولب  نارهت  رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس  تاکاپ  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

88-88804379 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 118118

corecore چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013741 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6034170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
smc is3000-02l5/ اوه یکینورتکلا  راشف  چیئوس  ناونع : 

14013741 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمال 70  - یتشپ کال  غارچ   - تاقلعتم اب  یزلف  چیئوس  میات   - یپوکسلت هفرط  ود  تکارب   - یا هلول  یرتم  یپوکسلت 9 هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادهگندوخ لباک   - یمیدس تاو 

1101094808000068 زاین :  هرامش 
ناهبهب قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

انیس سنارت  اتیب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   W 70 ناوت ییانشور  پمال  میدس  یکیرتکلا  تسالاب  الاک :  مان 
ددع 52 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361994613 یتسپ :  دک  یهلادبع ،  دیهش  نابایخ  ناهبهب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52722165-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52722098-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

smc is3000 -02 l5smc is3000 -02 l5 // اوه اوه یکینورتکلا   یکینورتکلا راشف   راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 120120

7070 پمال   پمال  - - یتشپ یتشپ کالکال   غارچ   غارچ  - - تاقلعتم تاقلعتم اباب   یزلف   یزلف چیئوس   چیئوس میات   میات  - - یپوکسلت یپوکسلت هفرط   هفرط ودود   تکارب   تکارب  - - یایا هلول   هلول یرتم   یرتم یپوکسلت  99 یپوکسلت هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رادهگندوخ رادهگندوخ لباک   لباک  - - یمیدس یمیدس تاو   تاو

12 112 1
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سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Pressure Switch - Temp. switch - Digital Pressure Switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1101001395000080 زاین :  هرامش 
سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   SOLAR یتراجت مان   MD1-CU لدم یکیرتکلا  راشف  فالتخا  چیئوس  الاک :  مان 
ماس راک  بسک و  ناشیدناون 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32281425-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا راشف   راشف فالتخا   فالتخا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 122122
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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6035577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه نزوس  نیشام  یور  یروسناسآ  چیئوس  تیمیل  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یمازلا  دانسا  لاسرا  اضما و  رهم و  )

1101001338000237 زاین :  هرامش 
نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانیهاوگ هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هبتر 5  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  تکرش و  یتبث  کرادم  ریواصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  دیاب  تسا و  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانیهاوگ  ینمیا و  تیحالص 

ینیسح 55122338 یاقآ  مرتحم  رظان  هرامش 

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55122612-021  ، 55122300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد6033496 یبوچ - برد  لفق  دربراک  ینهآ 3958  لفق  یپوت  یبوچ - برد  هریگتسد  یچیئوس -  لفق 
بآ دض  یبوچ  سنج  قاتا 

هحفص 91) چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6033798 هکبش  اتید  هحفص 91)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

6034103core چیئوس هاگتسد  کی  هحفص 91)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

6034170smc is3000-02l5/ اوه یکینورتکلا  راشف  هحفص 91)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هتسبرادم6034210 نیبرود  هناماس  حرط  یزاس  هحفص 61)هدایپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

60342259200L- 24 T-4G-E چوس هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6034301 لیاف  قبط  تروپ POEو ) ...  چیئوس 16 ،CAT6 SFTP لباک ، کر  ) نیبرود هحفص 61)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

اهاه نزوس   نزوس نیشام   نیشام یور   یور یروسناسآ   یروسناسآ چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل بصن   بصن ناونع : : ناونع 123123

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

اب6034375 یزلف  چیئوس  میات   - یپوکسلت هفرط  ود  تکارب   - یا هلول  یرتم  یپوکسلت 9 هیاپ  دیرخ 
رادهگندوخ لباک   - یمیدس تاو  پمال 70   - یتشپ کال  غارچ   - تاقلعتم

هحفص 91) چیئوس  ( چیئوس

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

زیرپ6034703  - هخاش قرب 3  گالپ  هخاش -  قرب 3  گالپ  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس  یتساک - لیوک  نف 
بط  M نشکناک اب  روتکتد  تباث - تمواقم  قرب -  هخاش  یکیرتکلا 2  گالپ  ههار - کت  قرب 

یا هتسه 

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکیرتکلا6034716 راشف  فالتخا  هحفص 91)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

اه6035577 نزوس  نیشام  یور  یروسناسآ  چیئوس  تیمیل  هحفص 91)بصن  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...  ... وو زویف   زویف راب -  -  راب لرتنک   لرتنک چوس   چوس هبعج   هبعج روتسیرت -  -  روتسیرت یرون -  -  یرون دوید   دوید هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 114 ھحفص 97 

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


یقرب مزاول  ملق  دیرخ 33  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004352 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرارطضا هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یرون دوید  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
روتسیرت الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ورین دیلوت  دحاو  راب  لرتنک  چوس  هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
تردق زویف  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

رگپاچ ده  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

رتم رپمآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم دودرم  داهنشیپ  لک  هئارا  ئمدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  تیش  اتید  گولاتاک و  هارمه  هب  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب تاغالطا  تهج  نفلت  هرامش 

061-341-23776

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22242-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

60342259200L- 24 T-4G-E چوس هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6035461 ... زویف و راب -  لرتنک  چوس  هبعج  روتسیرت -  یرون -  دوید  هیذغت -  عبنم  هحفص 97)دیرخ :  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قبط  وگدنلب  هاگتسدود  ریاف و  یلپمآ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000122 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدارم نیرسن  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   EV یتراجت مان   Q1212 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراوس وردوخ  اب  لیوحت  یراک و  زور  رثکادح 45  تخادرپ.دشاب  یم  یتساوخرد  یالاک  ملق  ود  تمیق  عومجم  ، یداهنشیپ تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  لصا و  دیاب  اهالاک 

تسیمازلا هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  تیاعر 

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

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش قبط   قبط وگدنلب   وگدنلب هاگتسدود   هاگتسدود وو   ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  ، یصوصخ طیارش  اب  قباطم  عیزوت ,  "  قوف  لاقتنا و  یاههاگتسیا  ینمیا  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000581 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس رثوک  متسیس  هدننک  هضرع  عجرم  رتخا  یتراجت  مان  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   1x35 mm^2 عطقم حطس  یدالوف  ترا  میس  الاک :  مان 
رتم 3 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
زادرپ ایوپ  دیمع  هدنزاس  عجرم   AMID یتراجت مان   Am110 لدم  indoor یپوکسلت کیتسا  اب  یرون  یتوص و  رگناشن  یاراد   KV 63 یوق راشف  رتمزاف  الاک :  مان 

زادرپ ایوپ  دیمع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
روشک زادرپ  ایوپ  دیمع  هدنزاس  عجرم   AMID یتراجت مان   AM-101 لدم یپوکسلت  کیتسا  اب  یرون  یتوص و  رگناشن  یاراد   KV 33 طسوتم راشف  رتمزاف  الاک :  مان 

زادرپ ایوپ  دیمع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ناتسکاپ هدنزاس  روشک   POWER TOOL یتراجت مان   EN388 لدم یتفج  ینولیان 12  هتسب  ناتک  سنج   L زیاس راد  لاخ  ینمیا  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

بونج زاتشیپ  نیسکا  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   HEAVY DUTY هدنزاس عجرم 
هتسب 39 دادعت : 

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

یا هزمح  مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ،، یصوصخ یصوصخ طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم عیزوت ,  "  ,  "  عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا ینمیا   ینمیا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

هریغو هریغو هسیرو   هسیرو روتکژورپو   روتکژورپو لباک   لباک ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لمحو تسویپ  تسیل  قبط  هریغو  هسیرو  روتکژورپو  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005723000037 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زربلا قرب  لباک  تکرش  زا   km 1 هرقرق  mm 14 قرب لباک  لماک  رطق   kV 1-0/6 ژاتلو  2x2/5 RE/RM mm^2 عطقم حطس   NYBY عون قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 500 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دزی هراتس  لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط یفالک  هتسب  یسم   2x1/5 mm^2 ناشفا قرب  لباک  الاک :  مان 
فالک 200 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یسابع رمق  هدننک  هضرع  عجرم   DEKO یتراجت مان   M50 لدم  m 50 لوط ییانشور  هسیر  الاک :  مان 

ددع 2500 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

سراف یژرولاتم  تعنص  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   TM5004 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بوچ امیس  کینورتکلا  کیتسالپ و  زلف  بوچ  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   PROEL هدنزاس عجرم   HPC644 لدم وگدنلب  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رو هدید  هلادسا  هدننک  هضرع  عجرم   LED POWERLIGHT یتراجت مان   DMX 512 لدم یکیرتکلا  رشالف  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
روشکاخ یضترم  هدننک  هضرع  عجرم  یگنر  کنکداب  یتراجت  مان  یکسورع  لدم  یربلاد  ینیئزت  هسیر  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نایسراپ رتسگ  داجس  هدننک  هضرع  عجرم  یو  یا  فا  یتراجت  مان   w 40 ناوت  s 40 لدم ینوتس  وگدنلب  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تعنص قایس  هدننک  هضرع  عجرم  باتارفا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  باتارفا  یتراجت  مان   AF-SFL لدم  W 100 ناوت  LED ییانشور روتکژورپ  الاک :  مان 

سراپ
ددع 15 دادعت : 

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

08638638120 تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3991917535 یتسپ :  دک  نارجاهم ،  یرادرهش  ( هر ) ینیمخ ماما  نادیم  نارجاهم  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3355-3862  ، 38623355-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38623355-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هردمرخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

eauc.setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سناژآ سناژآ ناونع : : ناونع 128128
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 : هدیازم ناونع  ناجنز /  هاگتسد :  ناتسا  ناجنز /  ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  رازگ :  هدیازم  هاگتسد  مان   / 5001092200000007 هدیازم :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / یلعوب یلعف  یشورفراباوخ  هرامش 2  هکد  هصرع  هراجا :  دروم  ناونع   / 5101092200000012 هراجا :  دروم  هرامش  هرد /  مرخ  یرادرهش  یاه  هکد  اه و  هزاغم  هراجا 
 / 14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا راشتنا :  خیرات   / 348,000,000 دصرد :  / لایر هیاپ  تمیق  هام /  12 هراجا :  تدم  هردمرخ /  رهش :  ناجنز /  ناتسا : 

14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا داهنشیپ :  لاسرا  تلهم 

اه و هزاغم  هراجا  هدیازم :  ناونع  ناجنز /  هاگتسد :  ناتسا  ناجنز /  ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  رازگ :  هدیازم  هاگتسد  مان   / 5001092200000007 هدیازم :  هرامش 
هردمرخ رهش :  ناجنز /  ناتسا :  یلگنج /  کراپ  رد  عقاو  هکد  هصرع  هراجا :  دروم  ناونع   / 5101092200000014 هراجا :  دروم  هرامش  هرد /  مرخ  یرادرهش  یاه  هکد 

 : داهنشیپ لاسرا  تلهم   / 14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا راشتنا :  خیرات   / 144,000,000 دصرد :  / لایر هیاپ  تمیق  هام /  12 هراجا :  تدم  / 
14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا

اه و هزاغم  هراجا  هدیازم :  ناونع  ناجنز /  هاگتسد :  ناتسا  ناجنز /  ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  رازگ :  هدیازم  هاگتسد  مان   / 5001092200000007 هدیازم :  هرامش 
 / ناجنز ناتسا :  یلعف /  سناژآ  ناتسرامیب  یوربور  هرامش 1  هکد  هراجا :  دروم  ناونع   / 5101092200000011 هراجا :  دروم  هرامش  هرد /  مرخ  یرادرهش  یاه  هکد 

لاسرا تلهم   / 14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا راشتنا :  خیرات   / 120,000,000 دصرد :  / لایر هیاپ  تمیق  هام /  12 هراجا :  تدم  هردمرخ /  رهش : 
14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا داهنشیپ : 

اه و هزاغم  هراجا  هدیازم :  ناونع  ناجنز /  هاگتسد :  ناتسا  ناجنز /  ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  رازگ :  هدیازم  هاگتسد  مان   / 5001092200000007 هدیازم :  هرامش 
 : رهش ناجنز /  ناتسا :  یلعف /  یزاس  یرطاب  هرامش 4  یراجت  دحاو  هراجا :  دروم  ناونع   / 5101092200000010 هراجا :  دروم  هرامش  هرد /  مرخ  یرادرهش  یاه  هکد 

 : داهنشیپ لاسرا  تلهم   / 14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا راشتنا :  خیرات   / 126,000,000 دصرد :  / لایر هیاپ  تمیق  هام /  12 هراجا :  تدم  هردمرخ / 
14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا

اه و هزاغم  هراجا  هدیازم :  ناونع  ناجنز /  هاگتسد :  ناتسا  ناجنز /  ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  رازگ :  هدیازم  هاگتسد  مان   / 5001092200000007 هدیازم :  هرامش 
 / ناجنز ناتسا :  یلعف /  یریوصت  یتوص  یراجت 3  دحاو  هدیازم  هراجا :  دروم  ناونع   / 5101092200000009 هراجا :  دروم  هرامش  هرد /  مرخ  یرادرهش  یاه  هکد 

لاسرا تلهم   / 14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا راشتنا :  خیرات   / 132,000,000 دصرد :  / لایر هیاپ  تمیق  هام /  12 هراجا :  تدم  هردمرخ /  رهش : 
14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا داهنشیپ : 

اه و هزاغم  هراجا  هدیازم :  ناونع  ناجنز /  هاگتسد :  ناتسا  ناجنز /  ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  رازگ :  هدیازم  هاگتسد  مان   / 5001092200000007 هدیازم :  هرامش 
 / هردمرخ رهش :  ناجنز /  ناتسا :  یشورف /  همانزور  هرامش 3  هکد  هراجا :  دروم  ناونع   / 5101092200000013 هراجا :  دروم  هرامش  هرد /  مرخ  یرادرهش  یاه  هکد 

 : داهنشیپ لاسرا  تلهم   / 14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا راشتنا :  خیرات   / 48,000,000 دصرد :  / لایر هیاپ  تمیق  هام /  12 هراجا :  تدم 
14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا

اه و هزاغم  هراجا  هدیازم :  ناونع  ناجنز /  هاگتسد :  ناتسا  ناجنز /  ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  رازگ :  هدیازم  هاگتسد  مان   / 5001092200000007 هدیازم :  هرامش 
 : رهش ناجنز /  ناتسا :  یلعف /  یکدی  مزاول  یراجت 2  دحاو  هراجا :  دروم  ناونع   / 5101092200000008 هراجا :  دروم  هرامش  هرد /  مرخ  یرادرهش  یاه  هکد 

 : داهنشیپ لاسرا  تلهم   / 14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا راشتنا :  خیرات   / 132,000,000 دصرد :  / لایر هیاپ  تمیق  هام /  12 هراجا :  تدم  هردمرخ / 
14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا

اه و هزاغم  هراجا  هدیازم :  ناونع  ناجنز /  هاگتسد :  ناتسا  ناجنز /  ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  رازگ :  هدیازم  هاگتسد  مان   / 5001092200000007 هدیازم :  هرامش 
 / هردمرخ رهش :  ناجنز /  ناتسا :  یلعف /  ییوکشخ  یراجت 1  دحاو  هراجا :  دروم  ناونع   / 5101092200000007 هراجا :  دروم  هرامش  هرد /  مرخ  یرادرهش  یاه  هکد 

 : داهنشیپ لاسرا  تلهم   / 14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا راشتنا :  خیرات   / 210,000,000 دصرد :  / لایر هیاپ  تمیق  هام /  12 هراجا :  تدم 
14:00-1401/10/15 ات  - 11:00-1401/09/20 زا

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسیل6033634 قباطم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ( روتینام  ) سنارفنک نلاس  صوصخم  رگشیامن 
تسویپ

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6034210 نیبرود  هناماس  حرط  یزاس  هحفص 61)هدایپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6034318 تاصخشم  حرش و  قبط  وگدنلب  هاگتسدود  ریاف و  یلپمآ  هاگتسد  کی  هحفص 99)دیرخ  توص  ( توص

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

6034649MSA2062 هکبش تحت  زاس  هحفص 33)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6034936 تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  هتسبرادم و  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طیارش6034952 اب  قباطم  عیزوت ,  "  قوف  لاقتنا و  یاههاگتسیا  ینمیا  مزاول  دیرخ 
تسویپ ینف  تاصخشم  ، یصوصخ

هحفص 99) توص  ( توص

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

یفقس6035396 هیاپ  هارمه  هب  سالپ  یج  چنیا  دنمشوه 65  هحفص 12)رگشیامن  نیبرود  ( نیبرود

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

هریغو6035479 هسیرو  روتکژورپو  هحفص 99)لباک  توص  ( توص

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

نشیکولوک6035562 یاه  نیبرود  ییاجباجو  تازیهجت  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 99)سناژآ6035583 توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6033636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  لودج  قبط  هدش  مالعا  هباشم  دک  ناریا  اب  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050046000316 زاین :  هرامش 

نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S1600 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرک ات  الاک  لمح  هنیزه.دشاب ی  هدش  جرد  هئارا  لباق  تالوصحم  وزج  زین  الاک  هدوب و  تبث  دم  یآ  تیاس  رد  یتسیاب  امازلا  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب ی  هدهع ی  رب  رابنا  لحم 

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260671-034  ، 32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6033738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قباطم  یرادنامرف  نامتخاس  گنیروتینام  قاتا  هب  یقاحلا  کبس  هزاس  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000135 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 6.000.000.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  رابتعا  فقس   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض  ** 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف لودج   لودج قبط   قبط هدش   هدش مالعا   مالعا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 129129

نامتخاس نامتخاس گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا هبهب   یقاحلا   یقاحلا کبس   کبس هزاس   هزاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 130130
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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6033831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

m3 نرما ییوزاب  یلاتیجید  جنسراشف  هاگتسد  4 مالقا //  مامت  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تس  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Omron

1101092130000159 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIRSTSTAR یتراجت مان   6/5x14/5x25 cm زیاس هقبط  کی  لدم  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  هبعج  الاک :  مان 
زربلا تراجت  باهش  یناگرزاب 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

امزآ مانپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  مانپ  هدنزاس  عجرم  لدم 9685  راد  روتینام  یلاتیجید  جنسراشف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جنسراشف هاگتسد  4 فلتخم //) یاه  هزادنا  رد  یندرگ  لتآ  / جنسامد / یبط یشوگ   / یتسویپ مالقا  فیدر  لماش 18   ) هیلوا یاه  کمک  فیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایدسا 09122139990 سدنهم  یاقآ  دات  دروم  تسا  هدنشورف  هدهع  رب  دابآ  مرخ  تفن  رابنا  ات  لمح  هنیزه  //  m3 Omron نرما ییوزاب  یلاتیجید 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

m3m3  نرما نرما ییوزاب   ییوزاب یلاتیجید   یلاتیجید جنسراشف   جنسراشف هاگتسد   هاگتسد 44 مالقا //  //  مالقا مامت   مامت اباب   کیکی   حطس   حطس یسناژروا   یسناژروا یتنزرب   یتنزرب هیلوا   هیلوا یاه   یاه کمک   کمک فیک   فیک تستس   33 ناونع : : ناونع
OmronOmron

131131
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp m501 رتنیرپ هاگتسد  کی  چنیا و  تنومکر 19  لوسنک  روتینام  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000199 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   SR112 لدم  5U تنومکر هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رال اضر  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدلگ یتناراگ  هارمه  هب  یراوید  تکارب  هارمهب   245LN لدم سالپ  یج  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092702000018 زاین :  هرامش 

رال ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریدلگ یتناراگ  هارمه  هب  یراوید  تکارب  هارمهب   245LN لدم سالپ  یج  چنیا  روتینام 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813133 یتسپ :  دک  ناضمر ،  یادهش  نابایخ  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  ناتسرال  سراف  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268757-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268756-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp hp m501m501 رتنیرپ   رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   چنیا   چنیا   1919 تنومکر   تنومکر لوسنک   لوسنک روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

سالپ سالپ یجیج   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 133133
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اردص دیدج  رهش  نارمع   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6034807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED چنیا سالپ 22  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001041000060 زاین :  هرامش 

اردص دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزیزع اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20mp48 لدم  in 20 زیاس ید  یا  لا  عون  روتینام  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

LED چنیا سالپ 22  یج  روتینام  یلصا  یالاک   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7199839631 یتسپ :  دک  اند ،  نابایخ  شناد  راولب  اردص -  دیدج  رهش  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410474-071  ، 36411979-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36410476-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013646 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6035205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
پماتسا رهوج  یروتینام -  ریز  ناونع : 

14013646 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

LEDLED  چنیا چنیا   2222 سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 134134

پماتسا پماتسا رهوج   رهوج یروتینام -  -  یروتینام ریز   ریز ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 114 ھحفص 107 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسیل6033634 قباطم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ( روتینام  ) سنارفنک نلاس  صوصخم  رگشیامن 
تسویپ

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6033636 ینف  لودج  قبط  هدش  مالعا  هباشم  دک  ناریا  اب  یتایح  مئالع  هحفص 103)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

نامتخاس6033738 گنیروتینام  قاتا  هب  یقاحلا  کبس  هزاس  هحفص 103)ثادحا  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6033831 4 مالقا //  مامت  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تس  3
m3 Omron نرما ییوزاب  یلاتیجید  جنسراشف 

هحفص 103) روتینام  ( روتینام

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

6034235hp m501 رتنیرپ هاگتسد  کی  چنیا و  تنومکر 19  لوسنک  روتینام  هاگتسد  کی  هحفص 103)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

سالپ6034599 یج  چنیا  هحفص 103)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

6034649MSA2062 هکبش تحت  زاس  هحفص 33)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زیرپ6034703  - هخاش قرب 3  گالپ  هخاش -  قرب 3  گالپ  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس  یتساک - لیوک  نف 
بط  M نشکناک اب  روتکتد  تباث - تمواقم  قرب -  هخاش  یکیرتکلا 2  گالپ  ههار - کت  قرب 

یا هتسه 

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6034807LED چنیا سالپ 22  یج  هحفص 103)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هتسب6034833 رادم  متسیس  چنیا  ید 32 یا  لا  هحفص 61)روتینام  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

پماتسا6035205 رهوج  یروتینام -  هحفص 103)ریز  روتینام  ( روتینام

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

6035492SIEMENS دنرب  ESD , F&G متسیس هحفص 24)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 114 ھحفص 108 
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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 دادعت  33   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

هتسبرادم6034210 نیبرود  هناماس  حرط  یزاس  هحفص 61)هدایپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6034936 تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  هتسبرادم و  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قرب6035049 لباک  -UTP هکبش لباک   - UPVC هلول - هزیناولاگ زرد  نودب  یدالوف  هلول  - یرون ربیف  دیرخ 
ینیمز

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6035464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  سنارفنک  نلاس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000164 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   CREATOR هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CREATOR یتراجت مان   CR-M4101 لدم سنارفنک  نوفورکیم  لاتیجید  رگشزادرپ  الاک :  مان 

للملا نیب  ریوصت  اوآ  مه 
ددع 1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هناماس  رد  تسویپ  تروص  هب  هطوبرم  یتناراگ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 021-63182323 ینف و  سانشراک  اب  طابترا 

یباسحیذ قیرط  زا  تخادرپ 

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

66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: 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

سنارفنک6035464 نوفورکیم  لاتیجید  هحفص 109)رگشزادرپ  سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم لاتیجید   لاتیجید رگشزادرپ   رگشزادرپ 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 114 ھحفص 109 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6034188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001091000002 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

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

دشابیم یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079102-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22028081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه ناونع : : ناونع 137137

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

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

زا 114 ھحفص 110 
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دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون 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

6035515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن تاصخشم  MB: GIGA H610M-S2H، C.P.U: INTELL CORE I3 12100 Box و - ...  یرازفا : تخس  تاصخشم  اب  رتویپماک - : سیک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... دراه SATA و یور  نشیتراپ  هس  داجیا  ، SSD دراه یور   64bit Professional هخسن یاهزودنیو 10  بصن  یرازفا :

رتویپماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001071000161 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رظتنم مساق  هدنزاس  عجرم   cm 73 عافترا  150x60 cm حطس داعبا  یرادا  رتویپماک  زیم  الاک :  مان 

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

دزی دزی ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  رتشیب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: 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

یراک6034045 یاه  هاگتسیا  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینف  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 110)دراه6034188 رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6034228corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کالما6034331 یزیمم  یزاسرهش و  عماج  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 13)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6034556 رازفا  مرن  هحفص 13)تراک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف6035043 رد  یمالعا  طیارش  تاصخشم و  ساسارب   Cisco Email Security سنسیال نیمات 
.تسویپ

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناتسرامیب6035151 تیریدم  زودنیو  تحت   HIS هب کسویک  لاصتا  رازفا  مرن  هحفص 48)هتسب  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تسویپ6035384 تاصخشم  اب  یرازفا  تخس  هحفص 33)لاوریاف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یرادا یرادا یرتویپماک   یرتویپماک زیم   زیم رتویپماک -  -  رتویپماک سیک   سیک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 138138

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

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

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

بو6035451 تحت  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا6035515 یرتویپماک  زیم  رتویپماک -  سیک  هحفص 110)نیمات  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6034348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لیوحت  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   (- EPSON EB-06  ) لدم احیجرتروتکژورپ " وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- امه یزکرم  تارادا  برد  یولج 

1101090049003483 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نایار  ناتسزوخ  یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-X18 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یزکرم تارادا  برد  یولج  الاک  لیوحت  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   (- EPSON EB-06  ) لدم روتکژورپ  وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  امه - یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 139139

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 " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهبهب ءایبنالا  متاخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6034585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفقس یقرب ،  4*3 روتکژورپ هدرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005331000031 زاین :  هرامش 

ناهبهب ص   ایبنالا   متاخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   4x3 m زیاس روتکژورپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههامکی  تروصب  تخادرپ  طیارش   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  الاک  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  امتح  *

6361663973 یتسپ :  دک  ملید ،  ردنب  هداج ی  یادتبا  - ناهبهب ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52721489-061  ، 52721373-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52721373-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6034348 هحفص 112)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

یفقس6034585 یقرب ،  4*3 روتکژورپ هحفص 112)هدرپ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراجت6033499 نامتخاس  تهج  یقرب  هرکرک  برد  یاهمتسیستباب  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یفقس یفقس یقرب ، ، یقرب   44** 33 روتکژورپ روتکژورپ هدرپ   هدرپ ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000252 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035523 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط یگتفه  یاهرازاب  یرظتنم و  دیهش  یدحاو  تیاس 82  راب و  هرتویم  یزکرم  نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  ینابهگن ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تامدخ  حرش 

زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یاهرازاب یرظتنم و  دیهش  یدحاو  تیاس 82  راب و  هرتویم  یزکرم  نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  ینابهگن ، تامدخ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تامدخ حرش  قبط  یگتفه 

لایر   5,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1401/12/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یهدناماس نامزاس  یعرف 1/63  هچوک 63  سردم ،  راولب  ( ، جع  ) رصع یلو  نادیم  زاریش   ، 7154664713 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اریش یرادرهش  یزرواشک  یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

لرتنک6035415 یاهنیبرود  تاموزلم  ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تخاس  تایلمع  یارجا 
کیفارت

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تیاس6035523 راب و  هرت  ویم ه  یزکرم  نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  ینابهگن ، تامدخ  هحفص 114)ماجنا  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

تیاس تیاس وو   راب   راب هرت   هرت هه   ویم   ویم یزکرم   یزکرم نادیم   نادیم کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک وو   تینما   تینما وو   مظن   مظن ینابهگن ، ، ینابهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 114 ھحفص 114 
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