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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

140 1140 1 رذآ   رذآ   2 12 1 هبنشود   هبنشود 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   181هکس ,520 , 000181 ,520 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   371رالد ,580371 تاراما580, تاراما مهرد   10مهرد 1 ,72010 1 ,720

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   176هکس ,950 , 000176 ,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس254,700254,700رالد سیئوس کنارف   402کنارف ,300402 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,109هکس 000 , 000109, 000 , اداناک000 اداناک رالد   276رالد ,300276 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   100لایر , 060100 , 060

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,79هکس 000 , 00079, 000 , وروی000 ژورن394,670394,670وروی ژورن نورک   37,50037,500نورک

رایع رایع   1818 یالط   16یالط ,578 ,00016 ,578 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   460دنوپ ,790460 نپاژ790, نپاژ نینی   دصکی   274,750274,750دصکی

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
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 113113))

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 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 24

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( 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  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( 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 18  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( 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 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 3  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 9  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 16  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

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 " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنزاش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

157-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تخاسریز  هعسوت  تشادهگن و  تاعطق  نیمات  اب  یرازفا  تخس  یاهمتسیس  تشادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنزاش یمیشورتپ  للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.arpc.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ش/31/401 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/10/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037447 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش اهرازفا  تخس  اهرازفا و  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داتس هناماس   :: 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

هکبش هکبش تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت وو   تشادهگن   تشادهگن تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات اباب   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاهمتسیس   یاهمتسیس تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

اهرازفا اهرازفا تخس   تخس وو   اهرازفا   اهرازفا مرن   مرن یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2116 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/9/21  دانسا  تفایرد   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036704 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

A شخب دزی  ناتسا  قرب  هکبش  تارباخم  گنیچاپسید و  طوطخ و  اه ، تسپ  تاریمعت  یرادهگن و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 10.223.000.000  غلبم  هناماس 2001001071000016 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق تاکرادت و  روما  یداش  کراپ  زا  دعب  وجشناد  راولب  نیسح  ماما  نادیم  دزی  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

03538253626 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001092409000142 - 1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش رصع  تعا 16   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036708 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9:30   - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیوقت هام  جنپ  دادرارق  تدم  رزیارودا - رتیه و  هارمه  هب  یتنیباک  حطسم و  راشف  لیلقت  یاههاگتسیا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 5.250.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داشرا عطاقت  مایخ ، راولب  دهشم  رد  عقاو  یوضر  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

051-37072802 :: نفلت :: www.nig-khrz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب هکبش   هکبش تارباخم   تارباخم وو   گنیچاپسید   گنیچاپسید وو   طوطخ   طوطخ اهاه ، ، تسپ   تسپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

رزیارودا رزیارودا وو   رتیه   رتیه هارمه   هارمه هبهب   یتنیباک   یتنیباک وو   حطسم   حطسم راشف   راشف لیلقت   لیلقت یاههاگتسیا   یاههاگتسیا دیرخ   دیرخ 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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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش اکتا  هاگشورف   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 3  هب  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  ات  رثکادح   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یاه  هاگشورف  قیرح  مالعا  متسیس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب تیریدم  نیبملا  حتف  هاگشورف  یلام ، ها شـ ــــ نابایخ س شبن  تمحر ، راولب   :: سردآ سردآ

یلخاد 7522  37362181 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف هقطنم  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZTP-9022801001-TR/B01 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IOPTC.IR :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037780 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 11.793.825.000 

هام  دادرارق 27  تدم 
یزادنا هار  بصن و  تهج  هام  تازیهجت و 2  نیمات  تهج  هام  ارجا 3  تدم 

لایر نیمضت 250.691.589   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاطا 309 کالپ 24  دنپس  نابایخ  ینرق  دبهپس  نابایخ   :: سردآ سردآ

61630178 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

61629999 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه هاگشورف   هاگشورف قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ 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

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ea.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/9/20   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

otn8800e لاقتنا یارجا  ناوخارف  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

سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 13/30هرامش  - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

انشآ مایپ   :: عبنم تعاس 13/30عبنم  - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمع و همیب  رفن  ادودح 700  نامرد و  لیمکت  همیب  یعبت  یلصا  رفن  رثکادح 2000  فقس  ات  نانکراک  ثداوح  رمع و  نامرد  لیمکت  همیب  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوخارف 2001050288000130) هرامشرتنساتید  یدنب و ...  رکیپ  یزادنا  هار  زیهجت و  نیمات   ، دیرخ ناوخارف 2001050288000129  هرامش  ثداوح 

ناوخارف 2001050288000131) هرامش ) کیپ  هلحم  یارس  نامتخاس  زیهجت  لیمکت و 
( لوا زاف   ) ناتسلگ رتائت  یفمآ  نلاس و  زیهجت  ریمعت و  یزاسزاب ،

(2001050288000132  ) ناوخارف هرامش 
ناوخارف 2001050288000133) هرامش  دیدجت ) ( ) درالم هزیناکم  تلافسآ  شخپ  یشاپ و  ریق  شارت   ، لمح هیهت ، ینامیلس  دیهش  راولب  یهدناماس 

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

کی یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ  ریبد  زاگرف -  هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف -   :: سردآ سردآ

ای 026-3667339 یلخاد 158 و   026-36658111 :: نفلت :: www.shahrdarifardis.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیدج6036536 هناخ  هیفصت  حرط  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اهرازفا6037447 تخس  اهرازفا و  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

otn8800eotn8800e لاقتنا   لاقتنا یارجا   یارجا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

نامتخاس نامتخاس زیهجت   زیهجت وو   لیمکت   لیمکت  - - یدنب یدنب رکیپ   رکیپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت نیمات   نیمات  ، ، دیرخ دیرخ -- نانکراک نانکراک ثداوح   ثداوح وو   رمع   رمع نامرد   نامرد لیمکت   لیمکت همیب   همیب روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 114 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش تیاغل  خیرات 1401/09/17  زا   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036219 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هچراپکی  ) یبایزرا اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  ناودنک  هناخرادهار  تالآ  نیشام  هنایشآ  هلوس  ثادحا  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هینبا  لقادح 5  لایر  نیمضت 1/024/013/230  لایر  دروارب 20/480/266/602  غلبم 

یا ) هلحرم  کی  یعاجترا ( ) سکلف  لیتسا  یامن  ریسم  بصن  هیهت و  هصقانم  دیدجت 
یربارت هار و  لقادح 5  لایر  نیمضت 537/500/000  لایر  دروارب 10/750/000/000  غلبم 

کبس نیگنس و  همین  نیگنس  تالآ  نیشام  کیتسال  دیرخ  هصقانم 
لایر نیمضت 1/394/730/000  لایر  دروارب 27/894/600/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهاط هداز  ماما  بنج  نیوزق - - جرک هار  دازآ  جرک   :: سردآ سردآ

سامت 1456 زکرم   34184000-026 :: 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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 19   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نوراک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولیزرط  هاگلیس  راوید  یور  رب  یراذگ  هدرن  لیردراگ و  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  13/987/461/072 دروارب :

هیاپ 5 لقادح  هینبا  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسمش هام  شش  هام   6: دادرارق تدم 

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

تالآ تالآ نیشام   نیشام کیتسال   کیتسال دیرخ   دیرخ یعاجترا - - یعاجترا سکلف   سکلف لیتسا   لیتسا یامن   یامن ریسم   ریسم بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هناخرادهار - - هناخرادهار تالآ   تالآ نیشام   نیشام هنایشآ   هنایشآ هلوس   هلوس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
کبس کبس وو   نیگنس   نیگنس همین   همین نیگنس   نیگنس

99

هاگلیس هاگلیس راوید   راوید یور   یور ربرب   یراذگ   یراذگ هدرن   هدرن وو   لیردراگ   لیردراگ داجیا   داجیا 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/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hfcjpeeau4sva?user=37505&ntc=6036219
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6036219?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4g69hx6eag4re?user=37505&ntc=6037751
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6037751?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091319000003 :: 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

6036313 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابر.نیمارو  ، نارهتولیس  ) نارهت ناتسارد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمالسا ) ، میرک

نارهت  رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
طابر.نیمارو  ، نارهتولیس  ) نارهت ناتسارد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( رهشمالسا ، میرک

لایر   1,747,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم لیوحت  طیارش  گربرد  هدش  نعت  نامزرد  یکیزیف  تروصب  تسیاب  یم  هناماسرد  یراذگرابرب  هوالع  هصقانمرد  تکرش  هدرپس  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  راذگ 
14:00 تعاس : 1402/01/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هداز هللادسادیهش  یولیس  یزاس  تیچ  هارراهچ  بونج  یئاجردیهش  نابایخ  نارهت   ، 1813766413 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زا یگدنیامن  هب  نارهت  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/2 یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 7  هب   - 1401/08/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036528 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/747/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( نارهت یولیس  هداز (  ..ادسا  دیهش  یولیس  یزاس  تسیچ  هارراهچ  یئاجر  دیهش  نابایخ  نارهت -  یناشن  هب  یزکرم  رتفد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rdwlu55ppu843?user=37505&ntc=6036313
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6036313?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6036528?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مق یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم :: 1401/10/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036536 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق 6 تدم  لایر -   19/670/850/000 دروارب : مق - رهش  دیدج  هناخ  هیفصت  حرط  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هام

لایر   983/542/500  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  6: دادرارق تدم 

سامت 37199142 تکرش  تسارح  تیریدم  مق -  یا  هقطنم  بآ  تکرش  کی -  هرامش  هچوک  شبن  رهشرود -  نابایخ  یادتبا  مق -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یمومع  هصقانم  یحالصا  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001003583000097 - 35-95/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیون زاریش   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 12   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037241 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 8   - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هیهت ، عوضوم  اب  هخروم 1401/9/16  رد  نآ  مود  تبون  هخروم 1401/9/15 و  رد  نآ  لوا  تبون  هک  یمومع  هصقانم  یهگآ  وریپ  یهگآ : : *** یهگآ حرش   حرش
هب « 2001003583000097: هرامش اب  داتس  هناماس  رد  هدش  تبث  مالقا ؛» تازیهجت و  هیلک  هتسبرادم و  یاهنیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاسدنتسم  شزومآ  ،

.ددرگ یم  حالصا  هدرشف )  ) تروصب ینف  یفیک و  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  هصقانم  هب  هصقانم  یرازگرب  عون  هدیسر  پاچ 

مالقا - تازیهجت و  هیلک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاسدنتسم  شزومآ ،  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، 
لایر   167/000/000/000 دروارب :

هام  4 ارجا :  تدم  رهشوب -  ناتسرهش 

لایر   8/350/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا تیحالص  یتامروفنا و  یلاع  یاروش  زا  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ
لک هرادا  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :

3-07733331281 :: نفلت :: www.setadiran.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیدج دیدج هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت حرط   حرط یتراظن   یتراظن یتظافح   یتظافح هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1313

مالقا مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزاسدنتسم   یزاسدنتسم شزومآ ،  ،  شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت 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/la8enlxse9b8q?user=37505&ntc=6036536
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6036536?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8f63wzex57un3?user=37505&ntc=6037241
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6037241?code=37505
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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6036314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Trbonet watch رازفا مرن   ) لماش تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000283 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   LC-500 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیاب ناگدنشورف  دشاب  یم  تسویپ  مرف  دیرخ  یانبمو  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم در  یلامداهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامنزاین  تسویپ  ار  یداهنشیپ  یالاک  هدش  رکذ  کرادم  ینف  تاصخشم 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( Trbonet watchTrbonet watch رازفا   رازفا مرن   مرن  ) ) لماش لماش تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط 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/ddmk9jnstlu4q?user=37505&ntc=6036314
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6036314?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HSM هاگتسد  Backup SafeNet تراک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت حرش  هب  ###

1101003131000124 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم  سکینوی  تحت   Netshut سا یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

زاین  دروم  مالقا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم   safeNet card backup hsm protect server - V2 کرام  HSM هاگتسد یلصا  نابیتشپ  تراک 

02166712093  : سامت هرامش 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت حرش   حرش هبهب   ### ###   HSMHSM  هاگتسد هاگتسد   Backup SafeNetBackup SafeNet تراک   تراک 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 :
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gqcmyu7utdsjs?user=37505&ntc=6036335
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6036335?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اذغ و تنواعم  متسیس  یربهار  رازفا  تخس  هکبش  زا  ینابیتشپ  یارب  تاعالطا  یروانف و  یمجح  یسانشراک  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد 

1101094094000057 زاین :  هرامش 
نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رفن تعاس -  2 دادعت : 

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

تکرش همانساسا  هئارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش  تارغت  نیرخآ  یهگآ  هئارا  - 2

مالعتسا  عوضوم  اب  طبترم  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  هئارا  -3
یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  نتشاد  - 4

دوش یراذگراب  تکرش  اضما  اب و  لیمکت و  هناگادج  یصاصتخا  هچرتفد  رخآ  هحفص  - 5
تسیمازلا قوف  طیارش  یمامت  - 6

 : یتسپ دک  اذغ و ،  تنواعم  ناینالیگ -  هکیرا  رختسا  یوربور  ینایب - یوک  تمشح )  هار  راهچ  یتشهب (  دیهش  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194643785

33621408-013  ، 33621419-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33621419-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد وراد وو   اذغ   اذغ تنواعم   تنواعم متسیس   متسیس یربهار   یربهار رازفا   رازفا تخس   تخس هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ یارب   یارب تاعالطا   تاعالطا وو   یروانف   یروانف یمجح   یمجح یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهماب لاوس  تروصرد  تسیمازلا  دیدزاب  مرف  لیمکتو  ینادیمدیدزاب  تسویپدادرارق  هنومن  قبطرورس  قاتا  یزاسدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  هرامش 09128893963 هب  یلیلخ 

1101094461000039 زاین :  هرامش 
میکح نادناخ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

شیپدنشاب هتشادارراک  ترازوزا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  یهاوگودوشدیدزاب  هژورپزادیابودوش  هعلاطم  تسویپدادرارقامتحدوشیم  دیکات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  سامت  هرامشو  روتکاف 

1359696784 یتسپ :  دک  نسح ،  هدازماما  نابایخ  لوا  - ناپق یهارود  - نیوزق نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55133029-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55133029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسکلف  هلول  تسب  قرب -  لباک   - هنوخ تراپ 6  قرب  ظفاحم  هکبش -  توکس  زیاس 16 - یسکلف  هلول  الاک :   : ; تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003335000050 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514657153 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یوفص  باون  نابایخ  یناربیتشک  هار  راهچ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326927-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326883-077 :: 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 یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 1818

یسکلف یسکلف هلول   هلول تسب   تسب قرب -  -  قرب لباک   لباک  - - هنوخ هنوخ   66 تراپ   تراپ قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم هکبش -  -  هکبش توکس   توکس یسکلف   - - یسکلف هلول   هلول ناونع : : ناونع 1919

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد زین  روتکاف  شیپ  هئارا  دیدزاب.ددرگ و  یراذگراب  هناماس  رد  ینف  یمومع و  طیارش.تسویپ  لیاف  قبط   passive زیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا 09122632257 هناماس 

1101090990000005 زاین :  هرامش 
ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/12 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارشو  تاصخشم  قبط  یهاگدورف  یسکاتو  میس 133  یب  یسکات  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000221 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  دیراورم  باسح  هناماس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون تاکرادت  دیرخ و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دیراورم باسح  هناماس 
ددع 1 دادعت : 

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

هکرب  - روشک یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  ای   - روشک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  یدنب  هبتر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمدادرارق تروصب  ارجا   - ددرگ یراذگراب  امتح  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ 

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

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

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pass ivepass ive زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 2020

یهاگدورف یهاگدورف یسکات   یسکات وو   میس  133133   میس یبیب   یسکات   یسکات هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ 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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زا 114 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2fd449ps9ymbx?user=37505&ntc=6036856
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6036856?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xv6454bxg7d4f?user=37505&ntc=6036995
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6036995?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6037310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ رظان  دات  اب  یزاجم و  تروص  هب  هرود  یرازگرب  هرود ،) 1  ) تعاس تدم 24  هب   Intro to BigData یشزومآ سالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001934 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 

هرود 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یشزومآ رظان  دات  اب  یتسویپ و  تسیل  دافم  طیارش  قبط  هرود ،) 1  ) تعاس تدم 24  هب   Intro to BigData یشزومآ سالک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88110000-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6037329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس مساق  دیهش  ناتسرامیب   his تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000252 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اه هداد  دنویپ  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  دنویپ  -HIS یتراجت مان  ناتسرامیب  متسیس  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

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

09171433753 .تسا یمازلا  روتکاف  شیپ.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Intro to BigDataIntro to BigData یشزومآ   یشزومآ سالک   سالک ناونع : : ناونع 2222

ناتسرامیب ناتسرامیب متسیس   متسیس هکبش   هکبش تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6037489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما یبایزرا  ذوفن و  نومزآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000125 زاین :  هرامش 

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

هناماس دادعت  15 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نفلت 63923174  هرامش  اب  افطل  ماهبا  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما یبایزرا   یبایزرا وو   ذوفن   ذوفن نومزآ   نومزآ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6037490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما یبایزرا  ذوفن  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  ذوفن  تست  ماجنا  یهاوگ  هکبش و  یریذپ  بیسآ  شرازگ  هئارا 

1101004543000540 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
33 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  تامدخ 

دشاب اتفا  یتایلمع  یهاوگ  ساسا  رب  یتینما  یبایزرا  نومزآ  یهاوگ  یاراراد  یتسیاب  تکرش 
یرادا تعاس  طقف  دنمشوه  یرارطضا 05831550202  سامت  هرامش 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222447-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا ذوفن   ذوفن تست   تست ماجنا   ماجنا یهاوگ   یهاوگ وو   هکبش   هکبش یریذپ   یریذپ بیسآ   بیسآ شرازگ   شرازگ هئارا   هئارا یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا ذوفن   ذوفن تست   تست ناونع : : ناونع 2525

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 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ufhrk9t9ybdg3?user=37505&ntc=6037490
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6037490?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهدادرارق روما  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001091000003 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  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

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

رتم6036682 لباکو 200  cat6 utp وئن سنسیالو  1143 نژیو کیاه  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ6037421 کالپ  رازفا  مرن  ییوردوخدنبهار و  ددرت ، تیگ  ددرت ، لرتنک  عماج  رازفا  مرن  هحفص 20)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روحم6037762 ( WIM) تکرح نیح  نیزوت  متسیسس  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، هحفص 47)سیورس هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اهدادرارق اهدادرارق روما   روما رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  زاگ  یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000085 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36121308-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاعرامتح تسویپ  رد  هدشرکذدراومو  یمومع  طیارش  - یتسویپتاصخشم قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  تاعطق - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش 

1101092410001177 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، MASONEILAN، MASONEILAN 12800 حطس رلرتنک  تنیوپ  تس  بویت ، لزان و  تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مقمق ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2727

1280012800 حطس   حطس رلرتنک   رلرتنک تنیوپ   تنیوپ تستس   بویت ، ، بویت وو   لزان   لزان تاعطق   تاعطق هعومجم ، ، هعومجم ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیم ژاپمپ  هاگتسیا  رد  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  تسویپ  تاصخشم  قباطم  قیقد  رازبا  نویساموتا و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000315 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7322-1HH01-0AA0 لدم هلاناک  لاتیجید 16  یجورخ  تراک  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  راک  هموزر  تمیق و  داهنشیپ  تسا -  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد قیقد رازبا   رازبا وو   نویساموتا   نویساموتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2929

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ رازفا   رازفا مرن   مرن وو   ییوردوخدنبهار   ییوردوخدنبهار ددرت ، ، ددرت تیگ   تیگ ددرت ، ، ددرت لرتنک   لرتنک عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هب هطوبرم  تازیهجت  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  رازفا  مرن  ییوردوخدنبهار و  ددرت ، تیگ  ددرت ، لرتنک  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ حرش 

1101050123000005 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

سراپ هدننک  هضرع  عجرم  سوتول  رتسگ  ایاس  نارای  سراپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   LTS-IPC6035 لدم ناوخ  کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 
سوتول رتسگ  ایاس  نارای 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اواف  رتسگ  مایپ  هدنزاس  عجرم   SpeedGate PD-300 لدم هقیقد  رد  ددرت  تیلباق 40  ینایم  لنپ  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
اواف رتسگ  مایپ  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DAA502 لدم  MHz 3000-20 سناکرف  VHF/UHF دناب بای  تهج  یتارباخم  کرحتم  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   ACTI یتراجت مان   PMAX-1100 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

لدم 29471 ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم  کیتاموتا  دیلک  کیتاموتا  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
وترپ رازبا  اناوت  هدننک  هضرع  عجرم   IROC یتراجت مان   UV-X2000 کنیل سارک  هاگتسد  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رازفا راگن  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   GUARDWAY یتراجت مان   mm 45 زیاس  SHELL لدم  KHz 58 پاچ نودب  یکیتسالپ  گت  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یراتخم اضر  هدننک  هضرع  عجرم   MANSH یتراجت مان   BENINCA لدم یقرب  نکزاب  رد  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

طابترا فتاه  نامرک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  طابترا  فتاه  نامرک  هدنزاس  عجرم   cm 35 زیاس یتارباخم  یشبن  لکد  نتنآ  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هناماس هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون بو  تحت  ددرت  لرتنک  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلامتحا 09030562532. تالاوئس  تهج  سامت  هرامش 

.دیامن یفرعم  مالعتسا  صوصخ  رد  یلامتحا  تالاوئس  طابترا و  یرارقرب  تهج  وگخساپ  هارمه  نفلت  هرامش  کی  یتسیاب  ًامازلا  هدنهد  داهنشیپ 
.تسا راتخم  تاداهنش  لوبق  ای  در  رد  ییارجا  هاگتسد 

6513939611 یتسپ :  دک  نادمه ،  یروانف  ملع و  کراپ  هاگدورف ، هب  هدیسرن  ینادمه ، دیهش  رادرس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32569306-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569209-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

6036860 :: 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  طسوت  دوجوم --

1101090700000015 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

یروانف یروانف دحاو   دحاو کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسا  رب  ناتسرامیب  دیرخ  تسا .  هباشم  دک  دنمشوه .  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم 

1101005398000104 زاین :  هرامش 
ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق دیاب  هدوب و  یتسویپ  کرادم  رد  یلصا  تساوخرد  تسا .  یمازلا  تادنتسم  خهئارا  تسا .  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسا .  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  ملق  مالقا 11  ددرگ .  تیاعر  زکرم  طیارش  ددرگ .  یراذگراب  اددجم  هتفرگ و  تروص  نآ  رد  یراذگ 

3481993115 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هاپس  زا  رتالاب  ییاجر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه دنمشوه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

ریش ریش راشف -  -  راشف رتیمسنرت   رتیمسنرت زاگ - - زاگ لعشم   لعشم ( - ( - اهروتکتد اهروتکتد  ) ) زاسراکشآ زاسراکشآ عطق - - عطق دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس یترارح - ) - ) یترارح هاچ   هاچ  ) ) لوومرت لوومرت راد - - راد تومیر   تومیر رتمومرت   رتمومرت ناونع : : ناونع
لرتنک لرتنک

3333
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  16 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004435 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راد تومیر  رتمومرت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

( یترارح هاچ   ) لوومرت الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

( اهروتکتد  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
( اهروتکتد  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاگ لعشم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
راشف رتیمسنرت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

لرتنک ریش  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
لرتنک ریش  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

لرتنک ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لسنک  داهنشیپ  لک  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشابیم  یمازلا  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 114 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sdg9kyze93e6v?user=37505&ntc=6036905
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6036905?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4628 اضاقت : هرامش  ...و /) هلعش  صیخشت  دار  نشینگیا ، دار  رلیوب ( لعشم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000362 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع  عجرم   FLAME DETECTOR یتراجت مان   C7076F1014 لدم دود  زاگ و  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل " یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییافطا یتایلمع و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000111 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رابت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   in 8-1 رطق قیرح  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا لیوحت  نامز  هک  دامن  تقد.دامن  دراو  ار  اهالاک  ییاهن  تمیق.دامن  هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاکدک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هام  ید  ات 3 ردنب  یناشن  شتآ  تاقباسم  ندوب  کیدزن  هب  هجوت  اب  اهالاک 

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

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

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دود دود وو   زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3434

 ( ( قیرح قیرح دضدض   یناشن   یناشن شتآ   شتآ گنلیش   گنلیش ییافطا (  (  ییافطا وو   یتایلمع   یتایلمع تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3535
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6037732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APOLLO IR2 55000-280 ریذپ سردآ  یا  هلعش  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003101000158 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  8 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هباشم  لدم  دنرب و  ، دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  هب  راهظا  لاسرا و  ، دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لمح و ...  زا  معا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یراددوخ  ادج  هباشم  دنرب  اب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  زا  افطل  دشاب  یمن  شریذپ  دروم  ناونع  چیه 

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

23733128-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49/14925 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  1401/09/20 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/09/2215:00:00

mashhad.ir :: عبنم 15:00:001401/09/22عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037798 :: هرازه هرازه 1401/09/2312:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ تشه  گنیکراپ  هژورپ  تهج  تیلا  قاتا  قیرح  مالعا  یزاگ FM 200 و  قیرح  افطا  متسیس  لماک  یرادرب  هرهب  ات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع نامزاس  یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناشن شتآ  ینمیا  مزاول  تازیهجت و  ناگدنشورف -   1

ناگیار دانسا :  هنیزه 

روما دحاو  مود -  هقبط  دهشم –  یرادرهش  نارمع  نامزاس  دجما –  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5 –  نیب  هاگشناد –  نابایخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
05131297863 نفلت  :  اهدادرارق   

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

APOLLO IR2  55000 -280APOLLO IR2  55000 -280 ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ یایا   هلعش   هلعش روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3636

گنیکراپ گنیکراپ هژورپ   هژورپ تهج   تهج تیلا   تیلا قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو     FMFM  200200 یزاگ   یزاگ قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس لماک   لماک یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب اتات   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737
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(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 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

6036534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132440  اب  قباطم   MOTOR HYD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007193 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HONDA MOTOR CO هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   EG 6500 CXS R لدم  kVA 5/5 ناوت ینیزنب  قرب  روتوم  الاک :  مان 
کدی نمسیو  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم   GAVERNOR یتراجت مان   E613/27/1500 لدم روتومورتکلا  رنرواگ  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 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

روتومورتکلا روتومورتکلا رنرواگ   رنرواگ چیئوس   چیئوس ینیزنب - - ینیزنب قرب   قرب روتوم   روتوم هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 114 ھحفص 29 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش عوجر  تسویپ  تسیل  هب  داهنشیپ  هئارا  یارب  تسا  یلک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000369 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   m 3 یکیتسالپ هسیک   CAB-E1-RJ45 BNC هکبش لباک  الاک :  مان 

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

تاطابترا یاضف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   m 1 لوط یکیتسالپ  هسیک   CAB-STACK-1M لدم یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
انایرآ

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

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   Cisco یتراجت مان   Catalyst 4500 1000W AC Power Supply هکبش  SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هریغ  یتناراگ و  عون  روتکاف -  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164087-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام هکبش -  -  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 114 ھحفص 30 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110145  هرامش  روتکناک ) / یشوگ دنب  / لانیمرت / یتارباخم هبعج   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب  یم 

1101093985007199 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناشفا رتخا  هدننک  هضرع  عجرم  یجوز  تیفرظ 10  یموینیمولآ  یتارباخم  تسپ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نایرگسع ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KAK یتراجت مان   cm 50 لوط  mm 2 رطق نفلت  یشوگ  یکیتسالپ  میس  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نف نایمه  هدننک  هضرع  عجرم  نف  نایمه  یتراجت  مان   HRTP01 لدم گالپ  تست  لانیمرت  کولب  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکناک روتکناک // یشوگ یشوگ دنب   دنب // لانیمرت لانیمرت // یتارباخم یتارباخم هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 4040

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 31 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948011  هرامش  تنوم  کر   ups الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985007200 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بایراف کینورتکلا  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  اتسیو  یتراجت  مان   VE10000EON لدم  KVA 10 ناوت  online double conversion عون  UPS الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنوم تنوم کرکر     upsups ناونع : : ناونع 4141

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6037014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   - هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یضیف 09354558769 سدنهم  ینف  سانشراک  یراک  هام  هامود  ات  کی  هیوست  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101090345000201 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-CU6P لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   - هکبش لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضیف 09354558769 سدنهم  ینف  سانشراک  یراک  هام  هامود  ات  کی  هیوست  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

فلا - 1401 - 9 - 203 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبزور نادیم  یمالسا  تاغیلبت  یگنهامه  یاروش  یرون  ربیف  یدنب  لصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir zanjan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4242

یرون یرون ربیف   ربیف یدنب   یدنب لصفم   لصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6037199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم ینف  سانشراک  یراک  هامود  ات  کی  هیوستدشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارادامرف  تقد  تسویپ  لیاف  هبافطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتفه کی  لیوحت  یروفراک  عورش  یضیف 09354558769

1101090345000202 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان   SFTP لدم  m 1000 لوط  CAT6 A هکبش لباک  الاک :  مان 
سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف  هعسوت 

ددع 18 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یضیف سدنهم  ینف  سانشراک  یراک  هامود  ات  کی  هیوستدشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارادامرف  تقد  تسویپ  لیاف  هبافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتفه کی  لیوحت  یروفراک  عورش  09354558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CAT6 ACAT6 A  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4444
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110066  هرامش   0LNB PLLKU BAVD الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985007209 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهوک یسیئر  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   NGR یتراجت مان  لدم 2011   LNB هراوهام هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
.NJRC Co هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   LNB یتراجت مان   GHz 11/70-10/95 سناکرف  NJR2184HA لدم لاتیجید  هراوهام  ینیمز  هدنریگ  الاک :  مان 

ولبات نامرک  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید لاتیجید هراوهام   هراوهام ینیمز   ینیمز هدنریگ   هدنریگ -- -- LNBLNB  هراوهام هراوهام هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 4545

هکبش هکبش چوس   چوس لوژام / / لوژام ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110093  هرامش  هکبش ) چوس  لوژام /  ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985007210 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-GE-L لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-OC3-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   46C3447 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455886 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   90Y9412 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8GBPS لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6037280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ..... تکوس و تکاد -   - هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000218000187 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 900 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  تمیق  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یتسیزهب  لک  هرادا  یرغضا -  رقاب  دمحم  دیهش  نابایخ  قنهب 1 -  تماما -  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719973651

33483903-044  ، 33379984-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33378384-044 :: 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 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0004948016  هرامش   kvm چوسالاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985007211 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 .....  ..... وو تکوس   تکوس تکاد -  -  تکاد  - - هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4747

MT-270S KVMMT-270S KVM  لدم لدم چوس   چوس اتید   اتید هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 4848
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6037341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت 09193124674 هرامش  اب  زاین  تروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف  دش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000493000161 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 09193124674 هرامش  اب  زاین  تروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف  دش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713616465 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  لک  یرتسگداد  بالقنا  نادیم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249901-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249901-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: 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 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

6037354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش کرکر   دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام تستس   ناونع : : ناونع 4949

دربردام دربردام هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هنایار -  -  هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   -- هنایار هنایار رگپاچ   رگپاچ  - - A4A4  دیفس دیفس هایس   هایس وو   یگنر   یگنر تعرسرپ   تعرسرپ یناگیاب   یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع
هنایار هنایار لانرتسکا   لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه هنایار -  -  هنایار دربراک   دربراک هعطق   هعطق

5050
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یفسوی 09143018134 یاقآ  یت  یآ  راکمه  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج  یقاصلا و  تسویپ  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000563 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AV122C2 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دورالوط یراقفلاوذ  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2055D لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

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

شلات راک  نیرز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHZ 3/1 شزادرپ تعرس   i3-2100 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24TT-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

هدازدمحا ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  هژیوآ  یتراجت  مان   WD لدم  TB 1 تیفرظ هنایار  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  مدع  / دش دهاوخ  تخادرپ  ههام  3 تدمب ینف  رظان  داتو  الاک  لیوحت  زا  دعب  / تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هیارک  / تسا هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لطاب  هلزنمب  یقاصلا  تسویپ  رد 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   DCS متسیس چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000088 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/12/29 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 18 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCSDCS متسیس   متسیس چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

شید شید هکبش -  -  هکبش   VDSLVDSL اتید   اتید مدوم   مدوم  -  - Flexi packet Radio indoor unitFlexi packet Radio indoor unit لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
یتارباخم یتارباخم
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تسا هباشم  دکناریا  تسویپ -  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  اب  قباطم  هکبش -  تازیهجت  ملق  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000088 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

FLEXI PACKET HUB یتراجت مان   Mb\s 20 تعرس سناکرف 38-13   HUB800 لدم  Flexi packet Radio indoor unit لاقتنا متسیس  ویدار  الاک :  مان 
گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   NOKIA SIEMENS هدنزاس عجرم   800

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

یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   VC-234 لدم هکبش   VDSL اتید مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناشکهک جاوما  تاطابترا  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   WAVELINE یتراجت مان   WL530N لدم  cm 70 زیاس  dbi 30 یتارباخم شید  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تکرش  یروآ  نف  دحاو  دات  هب  طونم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هدنرب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

.دشاب یم  ناتسلگ  ناتسا  ناگدنشورف  اب  تیولوا 
دوش لیوحت  بسانم  یدنب  هتسب  ملاس و  دیابالاک 

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480363-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6037497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ و تازیهجت و  تساوخرد  قبط  الکترصن  هگنترقاب و  ییاتسور  زکارم  ( LAN) هکبش تخاسریز  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تامدخ یارجا و  همان  هویش  قبط  نینچمه 

1101095328000004 زاین :  هرامش 
رسلباب نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
زکرم 2 دادعت : 

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

قبط نینچمه  تامدخ و  تازیهجت و  تساوخرد  قبط  الکترصن  هگنترقاب و  ییاتسور  زکارم  ( LAN) هکبش تخاسریز  یارجا  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامدخ یارجا و  همان  هویش 

4741843175 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  رسلباب  ناردنزام  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3525900-011  ، 35259009-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35335454-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسور ییاتسور زکارم   زکارم ( ( LANLAN)) هکبش هکبش تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

EAO ELECTRICAL DEVICESEAO ELECTRICAL DEVICES ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(0151674- تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) EAO ELECTRICAL DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005098 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3512 و 3406 و 3412  روتارنژ  لماک  روتیوچکا  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
سراپ ایما  هدننک  هضرع  عجرم   MISALIGNMENT SWITCH یتراجت مان   G033/5 لدم یکیتسالپ  روحم  لرتنک  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   signal یتراجت مان   220V لدم قرب  ولبات   LED لانگیس غارچ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   SIGNAL LAMP یتراجت مان   W 110 ناوت  NE-2H 5x13 لدم قرب  ولبات  درز  لانگیس  غارچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

ناهام یهاگدورف  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   GE PUSH BUTTON یتراجت مان   CR104P لدم یکیتسالپ  یرارطضا  دیلک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   DISCONNECTOR SWITCH یتراجت مان   145KV لدم هدننک  عطق  روحم  لرتنک  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نایناریا سراپ  نیراش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریلیش  یتراجت  مان   DOUBLE BUTTON لدم یتیلاکاب  نتاب  شوپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نایناریا سراپ  نیراش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریلیش  یتراجت  مان   KEY BUTTON لدم یتیلاکاب  یروتکلس  دیلک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نایناریا سراپ  نیراش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریلیش  یتراجت  مان   TURN BUTTON لدم یتیلاکاب  یروتکلس  دیلک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نایناریا سراپ  نیراش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریلیش  یتراجت  مان   MASHROOM BUTTON لدم یتیلاکاب  نتاب  شوپ  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6037565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) ایرث تباث  یا  هراوهام  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  الاک  شزومآ  تست و  یزادنا ، هار  بصن ، هنیزه 

1101001262000878 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئرزاپ نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   THURAYA هدنزاس عجرم   XT-pro لدم یا  هراوهام  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  طبترم  یاه  متسیس  یا و  هراوهام  باه  ینابیتشپ  یدنبرکیپ و  یرادهگن ، تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001937 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  دراد *  دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  تسیمازلاروتکاف *  شیپ  هئارا  * تسیمازلا دیدزاب   * تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هقجالس  یاقآ  اب 88115148  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج   * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   ، ندش هدنرب  تروصرد 

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

تباث تباث یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 5555

طبترم طبترم یاه   یاه متسیس   متسیس وو   یایا   هراوهام   هراوهام باه   باه ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یدنبرکیپ   یدنبرکیپ یرادهگن ، ، یرادهگن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

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

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

6037595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) هدننک دودحم  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002823 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRIE TECHNIK یتراجت مان   SL1E گولانآ یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 1401-9-204-م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 8 دیدج  تیاس  هژورپ  نویامه -  دیدج  لیابوم  تیاس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: ZANJAN.TCI.IR TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یناریا ) ) یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) هدننک هدننک دودحم   دودحم چوس   چوس ناونع : : ناونع 5757

دیدج دیدج لیابوم   لیابوم تیاس   تیاس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5858

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/183/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/09/20  زا   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زافدیدج 8 تیاس  رد 20   ti تازیهجت بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یربهار6036658 رازفا  تخس  هکبش  زا  ینابیتشپ  یارب  تاعالطا  یروانف و  یمجح  یسانشراک  تامدخ 
وراد اذغ و  تنواعم  متسیس 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتم6036682 لباکو 200  cat6 utp وئن سنسیالو  1143 نژیو کیاه  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یسکلف6036765 هلول  تسب  قرب -  لباک   - هنوخ تراپ 6  قرب  ظفاحم  هکبش -  توکس  یسکلف  - هحفص 11)هلول  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6036856passive هحفص 11)زیهجت یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ6037421 کالپ  رازفا  مرن  ییوردوخدنبهار و  ددرت ، تیگ  ددرت ، لرتنک  عماج  رازفا  مرن  هحفص 20)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما6037489 یبایزرا  ذوفن و  هحفص 11)نومزآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ذوفن6037490 تست  ماجنا  یهاوگ  هکبش و  یریذپ  بیسآ  شرازگ  هئارا  یتینما  یبایزرا  ذوفن  تست 
تسا یمازلا 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

88 زافدیدج   زافدیدج تیاس   تیاس   2020 ردرد     titi تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 5959

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

سراپ زاگ  تفن 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 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

6036810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005109 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ATEN17 لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 49 زیاس  BDL 4988XL لدم لاووئدیو  یرس   LED یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   in 22 زیاس  22DS24 لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  حرش  لودج  ساسارب  دیرخ  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تسین  یلصا  دشاب و  یم  هباشم  دیرخ  تساوخرد  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ینف  تاداهنشیپ  یرازگراب  دامن و  یرازگراب  داتس  هناماس  رد  ار 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوفاروا  ) هلاس یروبنز 7  هنال  درز  گنر  بش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000250 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شیدنا نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   SH3I لدم  20x60 cm زیاس  PVC سنج هلاس  هس  گنربش  یناسر  عالطا  بسچرب  الاک :  مان 

نایناریا تمالس 
ددع 1 دادعت : 

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

.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  یدادرارق  تروص  هب  دیرخ  *

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسمز هناخرادهار  تایلمع  تهج  اه  هناخرادهار  هب  کمن  نت  لیوحت 2200  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000106 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لوفاروا لوفاروا  ) ) هلاس هلاس یروبنز  77   یروبنز هنال   هنال درز   درز گنر   گنر بشبش   ناونع : : ناونع 6161

یناتسمز یناتسمز هناخرادهار   هناخرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج اهاه   هناخرادهار   هناخرادهار هبهب   کمن   کمن نتنت     22002200 لیوحت   لیوحت وو   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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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 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

6037178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا روتکاف  شیپ  لاسرا  تهج  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  لرتنک  تومیر  ددع  یرتم و 10  یوزاب 6  هارمهب  ییوردوخ  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  دک 2362200903370004  ناریا 

1201001326000160 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک تومیر   تومیر ددع   ددع   1010 وو   یرتم   یرتم   66 یوزاب   یوزاب هارمه   هارمه هبهب   ییوردوخ   ییوردوخ دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 6363

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 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nt9sstd932afr?user=37505&ntc=6037178
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6037178?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6037377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  یتسیرورت  دض  دنبهار  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000033 زاین :  هرامش 

نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  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 : 
1401/09/27 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 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

6037708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مالعتسا 1401-58 دیدجت  فده (  هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000133 زاین :  هرامش 

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

تفج 600 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  تمیق و  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیلوردیه یکیلوردیه یتینما   یتینما دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 6464

فده فده هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو یزاسراکشآ   یزاسراکشآ ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037754 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع ینف و  یدنب :  هقبط 

هبتر  لقادح  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر  دقاف  یربارت -  هار و  ناراکنامیپ - 

هبتر دقاف  تامدخ -  ناراکنامیپ - 

:: سردآ سردآ

05131295804 :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزجس ) ناهفصا نان -  روحم  ( WIM) تکرح نیح  نیزوت  متسیسس  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000261 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/10/21 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

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 6666

روحم روحم ( ( WIMWIM)) تکرح تکرح نیح   نیح نیزوت   نیزوت متسیسس   متسیسس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ،، سیورس سیورس ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6036210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن مزاول و  اب  یقرب  یموینیمولآ  یا  هرکرک  برد  اب  رجاهم  دیهش  کرهش  قرب  یاه  تسپ  دوجوم  برد  ددع  دادعت 6  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماک

1101092134000909 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و هدنهد  داهنشیپ  طسوت  دیاب  تادنتسم  نیا  هدش و  مالعا  تسویپ  تادنتسم  رد  تاعوضوم  ریاس  تخادرپ و  یدادرارق ، ینف ، طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا یمازلا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  یراذگ  راب  .دوش (  یراذگراب 

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

33002807-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

لماک لماک بصن   بصن وو   مزاول   مزاول اباب   یقرب   یقرب یموینیمولآ   یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد اباب   قرب   قرب یاه   یاه تسپ   تسپ دوجوم   دوجوم برد   برد ددع   ددع   66 دادعت   دادعت ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 6868

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهشوب ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  طیارش  اب  قباطم  نواعتهعسوت  کناب  بعش  یقرب  هرکرک  برد  هیهت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1101003452000042 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.تسویپ لیاف  طیارش  اب  قباطم  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  یقرب  هرکرک  برد  هیهت  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  نفلت  هرامش  تمیق و  روتکاف  شیپ  لاسرا 

.دیئامن لصاح  سامت  یردیح  یاقآ  هرامش 09120171400  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 

7515796957 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  تیریدم  نامتخاس  هر - )  ) ینیمخ ماما  نادیم  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305111-077  ، 33543277-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33543282-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم نواعتهعسوت   نواعتهعسوت کناب   کناب بعش   بعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد هیهت   هیهت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6969

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنجریب هاگدورف  ) تسویپ لیاف  قبطلرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000028 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS10-S لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  لیوحت و  لحم.تسویپ  لیاف  قبط.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینابش  هرامش 09155201995  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: 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

یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سبط هاگدورف  ) تسویپ لیاف  قبط  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000029 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS20-M لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

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

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  سبط و  هاگدورف  لیوحت  لحم.تسویپ  لیاف  قبط.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینابش  هرامش 09155201995  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: 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

(( دنجریب دنجریب هاگدورف   هاگدورف )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبطلرتنک   قبطلرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7070

(( سبط سبط هاگدورف   هاگدورف )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7171

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

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

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

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

6036438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  کیتاموتا  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000690 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  لیمکت و  ءاهب  شسرپ  مرف   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  تساوخرد  ءاهب  شسرپ  مرف  لاسرا  مدع  تروص  رد  -

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6036702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یلیر  کج  یگنیکراپ و  هگنل  ود  کیتاموتا  برد  لماک  متسیس  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

1101001183000224 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرکف مرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نوفیت  هدنزاس  عجرم  نوفیت  یتراجت  مان   X1 لدم رد  ییوزاب  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
مشق نازاس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   FADINI یتراجت مان   NYOTA115 لدم یلیر  کج  الاک :  مان 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت اهنآ  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  لیمکت ،  ار  اه  تسویپ  یتسیاب  مرتحم  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا 

دیدرگ دهاوخ  لا  ـ طبا هفرطکی  تروصب  شرافس  رادیرخ  تساوخرد  اب  یلاسرا  یالاک  قباطت  مدع  تروص  رد 

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54372094-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیر یلیر کجکج   وو   یگنیکراپ   یگنیکراپ هگنل   هگنل ودود   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد لماک   لماک متسیس   متسیس وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

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

6036829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  طیارش  هیلک  تیاعر   ، درجورب ینیمخ  یفطصم  دیس  هبعش  تسویپ  لیاف  قبط  تانبرک  یلپ  هغیت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دسرب تکرش  ئاضما  رهم و  هب  دیابو  هدوب  یمازلا 

1101001345000045 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813763761 یتسپ :  دک  کناب ،  هار  راهچ  هر - )  ) ینیمخ ماما  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323101-066  ، 33301107-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305417-066 :: 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

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 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

6037726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  .دشاب  یم  هدهاشم  لباق  تسویپ  تسیل  رد  قیقد  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000394 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هیوست  ییاراد  هرادا  یهاوگ  اب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهم نایک  یاقآ  هرامش 09022227997  اب  ینف  یگنهامه  یراک  زور  تسارح 45 دحاو  ینف  لوئسم  دیئاتو  الاک  لیوحت  زادعب 

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

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم طیارش   طیارش هیلک   هیلک تیاعر   تیاعر  ، ، درجورب درجورب ینیمخ   ینیمخ یفطصم   یفطصم دیس   دیس هبعش   هبعش تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هغیت   هغیت بصن   بصن ناونع : : ناونع
.دسرب .دسرب تکرش   تکرش ئاضما   ئاضما وو   رهم   رهم هبهب   دیابو   دیابو هدوب   هدوب یمازلا   یمازلا

7474

ییوزاب ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7575

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

لرتنک6037178 تومیر  ددع  یرتم و 10  یوزاب 6  هارمه  هب  ییوردوخ  دنب  هحفص 47)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیلوردیه6037377 یتینما  دنب  هحفص 47)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ6037421 کالپ  رازفا  مرن  ییوردوخدنبهار و  ددرت ، تیگ  ددرت ، لرتنک  عماج  رازفا  مرن  هحفص 20)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6036209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجا و دک  ناریا  - تسویپ لیاف  حرش  هب  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یراذگ و  هلول   ، یشک لباک  یارجا  تازیهجت و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک تقد  یراذگ  تمیق  رد  دشاب  یم  ادج  تازیهجت 

1101004579000195 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   IP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یم  تیولوا  رد  ناهفصا  ناتسا  هدننک  نیمات 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: 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

بشبش ردرد   دید   دید تیلباق   تیلباق اباب   تلوب   تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7676

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 58 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h8ng9e6dfm9kq?user=37505&ntc=6036209
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6036209?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ع)  ) یبتجم نسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب لحم  رد  لیوحت  ههام  راهچ  هیوست  رسکیپاگم  یت 4  ید  یک  ماد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000473000045 زاین :  هرامش 

یبتجم ع نسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب لحم  رد  لیوحت  ههام  راهچ  هیوست  رسکیپاگم  یت 4  ید  یک  ماد  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3331754568 یتسپ :  دک  یرهطم ،  نابایخ  دابارظن  زربلا  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45355953-026  ، 45364230-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45358204-026 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000044 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GVD یتراجت مان   M830 لدم ریوصت  توص و  طبض  دربراک  هتسب  رادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا .  هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  روکذم  هاگتسد  تاصخشم  هدش و  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یمن  لوبق  لباق  تکرش  یداهنشیپ  تمیق  یرازگراب ، مدع  تروص  رد  دنیامن ،  یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت ههام   ههام راهچ   راهچ هیوست   هیوست رسکیپاگم   رسکیپاگم   44 یتیت   یدید   یکیک   ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7777

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب جع  رصعیلو  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6036682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش گنهامه  سانشراکاب  تمیق  نعتزا  لبق  - تسارظندمرتم لباکو 200  cat6 utp وئن سنسیالو  1143 نژیو کیاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091874000109 زاین :  هرامش 

دنجریب جع   رصعیلوینامرد   یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   VGA30M-15 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لاصتا  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 36  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم 
هتسب 3 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ قیفوت  سانشراکو 09155628963 یگنهامه  نفلت  هام  - 4 ات ادودح 3 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717964151 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  ناتسرامیب   - یزار یایرکز  نابایخ   - یرافغ نابایخ.دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622048-056  ، 32442077-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442088-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم 200200 لباکو   لباکو   cat6  utpcat6  utp وئن وئن سنسیالو   سنسیالو 11431143 نژیو نژیو کیاه   کیاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه بالضاف  بآ و   :: 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 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

6036839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه یافبا  روما  ریاسو  یهاچرس  یقرب  تاسیسات  لرتنکو  تراظن   ، کینورتکلا تظافح  دنمشوه  یاهمتسیس  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007001000320 زاین :  هرامش 

صاخ یماهس  نادمه  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادمه یافبا  روما  ریاسو  یهاچرس  یقرب  تاسیسات  لرتنکو  تراظن   ، کینورتکلا تظافح  دنمشوه  یاهمتسیس  بصنو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515914478 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لاوحا - تبث  هرادا  بنج  همیب - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38219872-081  ، 38219871-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38219870-081 :: 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 یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6036857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نیبرود  بصن  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000266 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
.ددرگ لاسرا  هناماس  قیرط  زا  هاگشورف  ای  تکرش  رهم  هب  روهمم  روتکاف  شیپ.دشابیم  یمازلا  هنومن  هئارا  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هتسب - ددع - رتم  1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  تایلام  دیق  یهاوگ و  لاسرا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رابنا  هب  الک  لیوحت  لاسرا و  هنیزه 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201220-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: 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

یهاچرس یهاچرس یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات لرتنکو   لرتنکو تراظن   تراظن  ، ، کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح دنمشوه   دنمشوه یاهمتسیس   یاهمتسیس بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8080

نیبرود نیبرود بصن   بصن مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181
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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6036934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  یدقن -  تخادرپ  - ینامیلس رادرس  هناخباتک  هتسبرادم  نیبرود  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003175000071 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

یتسویپ لیاف  1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقداص هللادبع  سانشراک  نفلت  هرامش  - یمازلاروتکاف شیپ  هئارا  - سانشراکدات زا  سپ  تخادرپ  - هدننک نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09102030255

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471612-024  ، 33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   یلیمکت   یلیمکت تاعالطا   تاعالطا یدقن -  -  یدقن تخادرپ   تخادرپ -- ینامیلس ینامیلس رادرس   رادرس هناخباتک   هناخباتک هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8282
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یوضر ناسارخ  ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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

6036960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 --- WV-U1532L لدم کینوساناپ  تلوب  نیبرود  ددع  شش   --- WV-U2532L لدم کینوساناپ  ماد  نیبرود  ددع  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  یاراد  اه  نیبرود  .تسا  هباشم  اهدک  ناریا 

1101004982000119 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  هدنزاس  عجرم   WV-SPW531 AL لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتسگداد رابنا  برد  لیوحت  یمازلا - روتکاف  شیپ  هئارا  یراک - زور  یس  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9197814684 یتسپ :  دک  زابناج ،  یدجاس و  عطاقت  - یدجاس دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36152597-051  ، 36152179-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36152179-051 :: 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 8383
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کچرق 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000182 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: 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

( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6037688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000758 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** ههام کی  تخادرپ   ** تسویپ کرادم  قبط  بسناب  هارمه  تاقلعتماب  هارمه  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کولب 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 20 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2A روتبادا  - LH5 کیتورکیم ویدار  هزینولاگ -  هیاپ 200  رطق  اب  یهجو  تشه  لکد  دراگیداب -  ربا  روتوم   5mp نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094238000029 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  کولب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یلع دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یدنوامد  یقت  یلع  دمحم  هدنزاس  عجرم  دراگیداب  یتراجت  مان   BPR-IPC3-WL-307 لدم  IP تلوب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدنوامد یقت 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

هداما 90,90,90 نتب  یسکف 16 -  هلول  - CAT6 هکبش لباک  با 45,35 -  دض  مرف   - CAT6 تکوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861839819 یتسپ :  دک  کولب ،  یرادرهش  تلادع -  نابایخ  کولب - رهش  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43280040-034  ، 43280250-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43280250-034 :: 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

هیلک6036829 تیاعر   ، درجورب ینیمخ  یفطصم  دیس  هبعش  تسویپ  لیاف  قبط  تانبرک  یلپ  هغیت  بصن 
.دسرب تکرش  ئاضما  رهم و  هب  دیابو  هدوب  یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 51) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناوخ6037421 کالپ  رازفا  مرن  ییوردوخدنبهار و  ددرت ، تیگ  ددرت ، لرتنک  عماج  رازفا  مرن  هحفص 20)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

22 AA  روتبادا روتبادا  -  - LH5LH5 کیتورکیم   کیتورکیم ویدار   ویدار یهجو   - - یهجو تشه   تشه لکد   لکد نیبرود   - - نیبرود ناونع : : ناونع 8686

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 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/afch7n7pmhrrd?user=37505&ntc=6037749
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6037749?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6037231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغ روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000852 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
MAXA Bioface s660 Access لدم تراک  هرهچ و  صیخشت  هلیسو  هب  بایغ  روضح و  هاگتسد  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

دامرف لصاح  سامت  روپ  میهاربا  یاقآ  هرامش 09301883231  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

بایغ6037231 روضح و  هحفص 66)هاگتسد  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

روحم6037762 ( WIM) تکرح نیح  نیزوت  متسیسس  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، هحفص 47)سیورس هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

اه6037526 هاگشورف  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 7)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6037798 قیرح  مالعا  یزاگ FM 200 و  قیرح  افطا  متسیس  لماک  یرادرب  هرهب  ات  بصن  هیهت و 
گنیکراپ هژورپ  تهج  تیلا 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  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

6036262( دنجریب هاگدورف  ) تسویپ لیاف  قبطلرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 51) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6036303( سبط هاگدورف  ) تسویپ لیاف  قبط  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 51) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6037421 کالپ  رازفا  مرن  ییوردوخدنبهار و  ددرت ، تیگ  ددرت ، لرتنک  عماج  رازفا  مرن  هحفص 20)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ6037604 کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6036262( دنجریب هاگدورف  ) تسویپ لیاف  قبطلرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 51) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6036303( سبط هاگدورف  ) تسویپ لیاف  قبط  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 51) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناوخ6037421 کالپ  رازفا  مرن  ییوردوخدنبهار و  ددرت ، تیگ  ددرت ، لرتنک  عماج  رازفا  مرن  هحفص 20)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 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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نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/720 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  زا 1401/9/19   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036341 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 CTA1 & CTA2 قیرح دض  ششوپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 10  تدم 

لایر نیمضت 12.400.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06152172784 :: نفلت :: http://tender.stpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fm200 زاگ یواح  یرتیل  رورس 6 قاتا  قیرح  ئافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005850000106 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-6 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 
ردنلیس 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

fm200 زاگ یواح  یرتیل  رورس 6 قاتا  قیرح  ئافطا  لوسپک  دشاب  یناریا  امتح  الاک  ددرگ  یراذگراب  امتح  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CTA1 & CTA2CTA1 & CTA2 قیرح   قیرح دضدض   ششوپ   ششوپ ناونع : : ناونع 8888

fm200fm200 زاگ   زاگ یواح   یواح یرتیل   یرتیل 66 رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  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 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

6037481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ups قیرح دض  تعاس  رپما  تلو 100  یرتاب 12  ددع   27 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ups قیرح دض  تعاس  رپما  تلو 28  یرتاب 12  ددع   29

1201001102000064 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ups قیرح دض  تعاس  رپما  تلو 100  یرتاب 12  ددع   27 - 
ups قیرح دض  تعاس  رپما  تلو 28  یرتاب 12  ددع   29

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  56 دادعت : 

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

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب  سامت  یلخاد 296 و 295  نفلت 02188840011  هرامش  اب  زاین  تروص  رد 

ددرگ هضحالم  یتسویپ  دادرارق  هنومن  نمض  رد 

1573913313 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  بعش  روما  هرادا  ریت  متفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88811545-021  ، 88840020-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88860028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6036341CTA1 & CTA2 قیرح دض  هحفص 7)ششوپ  قیرح  ( قیرح

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

یروانف6036860 دحاو  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  هحفص 24)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنمشوه6036877 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  هحفص 24)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6037456 ( قیرح دض  یناشن  شتآ  گنلیش  ییافطا (  یتایلمع و  هحفص 24)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6037457fm200 زاگ یواح  یرتیل  رورس 6 قاتا  قیرح  افطا  هحفص 7)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

رپما6037481 تلو 28  یرتاب 12  ددع   ups 29 قیرح دض  تعاس  رپما  تلو 100  یرتاب 12  ددع   27
ups قیرح دض  تعاس 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

upsups قیرح   قیرح دضدض   تعاس   تعاس رپما   رپما   2828 تلو   تلو   1212 یرتاب   یرتاب ددع   ددع   ups  29ups 29  قیرح قیرح دضدض   تعاس   تعاس رپما   رپما   100100 تلو   تلو   1212 یرتاب   یرتاب ددع   ددع   2727 ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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

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

اه6037526 هاگشورف  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 7)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6037780 یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6037798 قیرح  مالعا  یزاگ FM 200 و  قیرح  افطا  متسیس  لماک  یرادرب  هرهب  ات  بصن  هیهت و 
گنیکراپ هژورپ  تهج  تیلا 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

یقرب6036839 تاسیسات  لرتنکو  تراظن   ، کینورتکلا تظافح  دنمشوه  یاهمتسیس  بصنو  هیهت 
یهاچرس

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6036905( - اهروتکتد  ) زاسراکشآ عطق - دیلک )  ) چوس یترارح - ) هاچ   ) لوومرت راد - تومیر  رتمومرت 
لرتنک ریش  راشف -  رتیمسنرت  زاگ - لعشم 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دود6037224 زاگ و  هحفص 24)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6037732APOLLO IR2 55000-280 ریذپ سردآ  یا  هلعش  هحفص 24)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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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نامرک ناتسا  یاه  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا   ) رتویپماک هب  یساکع  نیبرود  لباک  ،590 درب ردام  هدنزادرپ 9، (، زتره اگم  DDR4)(3200  ) رتویپماک مر 16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسیل  دشاب 

1101003614000179 زاین :  هرامش 
نامرک نادنز  هدننک :  رازگرب 

ینایزاغ داژن  یناضمر  مرحم  هدننک  هضرع  عجرم   SANDISK یتراجت مان   SDHC لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ینامیلس یاقآ  دشاب 09133954687 یم  هدنشورف  هدهعرب  نامرک  یزکرم  نادنز  رابنا  بردات  الاک  لاسراو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7635113111 یتسپ :  دک  نارمچ ،  هدکشناد  بنج  یولع  غاب  تفه  هداج  یادتبا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235090-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224084-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوس  DSC-WX80 لدم لاتیجید  نیبرود  هاگتسد  دادعت 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003616000023 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   DSC-WX80 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153137 یتسپ :  دک  مق ،  کالماودانسا  تبث  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسای -  رامع  یرتم  راولب 75 مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37750901-025  ، 33555028-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33555013-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هبهب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود لباک   لباک -- GBGB  1616 تیفرظ   تیفرظ هنایار   هنایار مرمر   ناونع : : ناونع 9191

ینوس ینوس   DSC-WX80DSC-WX80 لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   44 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 9292
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فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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

6037774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Yaxun YX-AK33 نوسکای یمشچ  هس  پول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092205000334 زاین :  هرامش 

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459974111 یتسپ :  دک  کالپ 71 ،  یمساق ، دیهش  نابایخ  یربکا ، دیهش  راولب  نیعم ، داتسا  راولب  یوربور  یدازآ ، نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66075142-021  ، 66075011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66075013-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بش6036209 رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب6036243 لحم  رد  لیوحت  ههام  راهچ  هیوست  رسکیپاگم  یت 4  ید  یک  ماد  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6036313 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتویپماک6036435 هب  یساکع  نیبرود  لباک  -GB 16 تیفرظ هنایار  هحفص 10)مر  نیبرود  ( نیبرود

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

هگرب6036443 رد  جردنم  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  دیرخ 20 
یتسویپ مالعتسا 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6036528 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوس6036618  DSC-WX80 لدم لاتیجید  نیبرود  هاگتسد  هحفص 10)دادعت 4  نیبرود  ( نیبرود

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

رتم6036682 لباکو 200  cat6 utp وئن سنسیالو  1143 نژیو کیاه  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یمشچ یمشچ هسهس   پول   پول ناونع : : ناونع 9393
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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

نیبرود6036857 بصن  مالقا  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب6036934 یلیمکت  تاعالطا  یدقن -  تخادرپ  - ینامیلس رادرس  هناخباتک  هتسبرادم  نیبرود  یارجا 
تسویپ

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6036960 رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بایغ6037231 روضح و  هحفص 66)هاگتسد  )  accessaccess

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

رادم6037241 یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاسدنتسم  شزومآ ،  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسب و 

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ6037421 کالپ  رازفا  مرن  ییوردوخدنبهار و  ددرت ، تیگ  ددرت ، لرتنک  عماج  رازفا  مرن  هحفص 20)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ6037604 کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6037688 هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

60377492A روتبادا  - LH5 کیتورکیم ویدار  یهجو  - تشه  لکد  هحفص 58)نیبرود  - هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمشچ6037774 هس  هحفص 10)پول  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  هاگشیالاپ و  حطس  رد  مرفتلپ  یارجا  حالصا و  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000911 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق کی  1 دادعت : 
1402/04/10 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیحالص یهاوگ  هیارا  نینچمه  دوش  ءاضما  رهم و  تمیق  داهنشیپ  هحفص  دیاب  هک  هدش ، دیق  دادرارق  سیون  شیپ  رد  دادرارق  دقع  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لطاب  داهنشیپ  ، تروصنیاریغرد تسیمازلا  تمیق  داهنشیپ  اب  نامزمه  ، نامیپ هچرتفدرد  هدش  رکذ  تیحالص  همانیهاوگ  ینمیا و 

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

33002291-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادس کینورتکلا  تخادرپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 400/13256171/م/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMC 680F یزاس هریخذ  زیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنیامن لاسرا  هناخریبد  دحاو   95  ، کالپ مجنپ   ، ناتسوب نارادساپ ، نارهت ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 2662 یلخاد 2728 -  02122598009 :: نفلت :: www.sadadpsp .irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ وو   هاگشیالاپ   هاگشیالاپ حطس   حطس ردرد   مرفتلپ   مرفتلپ یارجا   یارجا وو   حالصا   حالصا یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 9494

EMC 680FEMC 680F یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زیهجت   زیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تاصخشم  اب  کسید  دراه  هدنرادهگن و  لیر  زاس ،  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000271 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا تسویپب  حرش 

( .دامرف یراذگ  تمیق  ار  لک  عمج  ) .یتسویپ ریوصت  ساسا  رب  دادعت 

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

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6037175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Surveillance زاس هریخذ  هاگتسد  _7200RPM صوصخم  10 دراه TB تعرساب _HDDSATA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000932 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA2 1TB 7/2K rpm 3/5 inch SATA HDD لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخ  رد  هب  _Surveillance زاس هریخذ  هاگتسد  _7200RPM صوصخم  10 دراه TB تعرساب _HDDSATA :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  _ دسرب دیاب  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  _ دشابیم هباشم  دک  _ دش

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یتسویپ .یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   کسید   کسید دراه   دراه وو   هدنرادهگن   هدنرادهگن لیر   لیر زاس ،  ،  زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 9696

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ 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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " 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

یزاس6036277 هریخذ  هاگشیالاپ و  حطس  رد  مرفتلپ  یارجا  حالصا و  هحفص 73)یحارط ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسبرادم6036313 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6036574EMC 680F یزاس هریخذ  زیهجت  هحفص 73)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یناتسمز6036629 هناخرادهار  تایلمع  تهج  اه  هناخرادهار  هب  کمن  نت  لیوحت 2200  هحفص 47)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

.یتسویپ6037156 تاصخشم  اب  کسید  دراه  هدنرادهگن و  لیر  زاس ،  هحفص 73)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6037175 زاس  هحفص 73)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

لرتنک6037178 تومیر  ددع  یرتم و 10  یوزاب 6  هارمه  هب  ییوردوخ  دنب  هحفص 47)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیلوردیه6037377 یتینما  دنب  هحفص 47)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ییوزاب6037726 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 51) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یکیلوردیه6037377 یتینما  دنب  هحفص 47)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ6037421 کالپ  رازفا  مرن  ییوردوخدنبهار و  ددرت ، تیگ  ددرت ، لرتنک  عماج  رازفا  مرن  هحفص 20)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ییوزاب6037726 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 51) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6036308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا   - HP E81 Q8GB/S FC HBA2 PORT تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف 

1101092113000694 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  نادابآ  هاگدورف  یزکرم  رورس  قاتا  بذاک  فقس  یارجا  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005423000083 زاین :  هرامش 

نادابا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  ، لیمکت اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ات 12  تعاس 10  زا  هبنشراهچ  زور  لحمزا  دیدزاب 

بیط سدنهم  ییوگخساپ 09163332138  تهج  سامت 

6313761864 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یمج  هلا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53118013-061  ، 53366477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53366497-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادابآ   نادابآ هاگدورف   هاگدورف یزکرم   یزکرم رورس   رورس قاتا   قاتا بذاک   بذاک فقس   فقس یارجا   یارجا وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6036452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  قباطم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشابیم یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشابیم هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000087 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشابیم یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشابیم هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

RAM ددع دیرخ 20 

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

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا لحم  برد  لیوحت  کناب و  ناسانشراک  دات  دروم  رورس  تهج   15K تیاب اگیگ  جیروتسا 600  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001064000068 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   15K 12G SAS SC لدم  GB 600 تیفرظ  in 2/5 رورس کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا لحم  برد  لیوحت  کناب و  ناسانشراک  دات  دروم  رورس  تهج   SAS 15K 6G تیاب اگیگ  جیروتسا 600  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا  ناوخارف  یا  هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005070000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  تعاس 10:00   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 10:00   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  شورف 2  زا  سپ  تامدخ  یزادنا و  هار  بصن ،  ، لیوحت  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یاراد دیاب  نارگ  هصقانم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  وضع  یکیتامروفنا و  یاهتکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  همانیهاوگ 

:: سردآ سردآ

:: 1456 و 88392678 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرادا هرادا لحم   لحم برد   برد لیوحت   لیوحت وو   کناب   کناب ناسانشراک   ناسانشراک دات   دات دروم   دروم رورس   رورس تهج   تهج   1515 KK  تیاب تیاب اگیگ   اگیگ   600600 جیروتسا   جیروتسا دراه   دراه ناونع : : ناونع 10 110 1

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن  ، ، لیوحت لیوحت  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6037483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  یرورس  کب  وت  کب  قرب  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000796 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبوچ  هرقرق   m 100 لوط  60227EC 01 ISIRI 60701 حرط  mm^2 95 عطقم حطس  یسم  سنج   V 750-450 ژاتلو  1x95 یلوتفم قرب  میس  الاک :  مان 

نامک لباک  عیانص  هدننک  هضرع 
هرقرق 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  یرورس  کب  وت  کب  قرب  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا طباوض   طباوض وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یرورس   یرورس کبکب   وتوت   کبکب   قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 103103

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

6037606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000266 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 600GB SAS 12G 15K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . G9 یپ چا  رورس  یور  بصن  تهج   HPE 600GB SAS 15K دراه

.دیریگب سامت  هرامش 09155238831  اب  یگنهامه  تهج  دشابن -  رفیر  دشاب و  ون  الاک 

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281588-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

عجرم 40114107 هصقانم  هرامش  - 2001093886000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1401/10/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037769 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد رورسم  رالاسهپس و  ماقم  مئاق  داجس ، ریم ،  یاهنابایخ  هدودحم  رادهگن  دوخ  لباک  هب  ییاوه  فیعض  راشف  هکبش  لیدبت  راتخاس و  حالطصا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسرهش  عیزوت  شش  هقطنم  قرب  روما  هدودحم 

لایر  نیمضت 1.400.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  ای  در  رد  ناهفصا  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش 

:: سردآ سردآ

رتفد سامت 021-41934  - دیرخ تاصقانم و  دحاو   031-36685084 :: نفلت نفلت
32241153  - :021-88969637 و 021-85193768 مان تبث 

www.setadiran.ir www.iets.mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو
www.tender.tavanir.org.ir eepdc.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 104104

اهنابایخ اهنابایخ هدودحم   هدودحم رادهگن   رادهگن دوخ   دوخ لباک   لباک هبهب   ییاوه   ییاوه فیعض   فیعض راشف   راشف هکبش   هکبش لیدبت   لیدبت وو   راتخاس   راتخاس حالطصا   حالطصا ناونع : : ناونع 105105

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

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

2001005070000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6037834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم رورس و  هاگتسد  شورف 2  زا  سپ  تامدخ  یزادناهار و  بصن ، لیوحت ، دیرخ ، یاهلحرمکی  یمومع  هصقانم  یارب  یفیک  یبایزرا  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  باجح ، نابایخ  یمطاف ، نابایخ  نارهت ،  ، 1415615453 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6036308 رورس  هکبش  هحفص 76)تراک  رورس  ( رورس

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

تسویپ6036430 تاصخشم  قبط  نادابآ  هاگدورف  یزکرم  رورس  قاتا  بذاک  فقس  یارجا  هحفص 76)یزاسهب و  رورس  ( رورس

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

هگرب6036443 رد  جردنم  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  دیرخ 20 
یتسویپ مالعتسا 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6036452 رورس  هحفص 76)مر  رورس  ( رورس

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

رورس6036710 قاتا  هحفص 11)یزاسدرادناتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

برد6036739 لیوحت  کناب و  ناسانشراک  دات  دروم  رورس  تهج   15K تیاب اگیگ  جیروتسا 600  دراه 
هرادا لحم 

هحفص 76) رورس  ( رورس

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

تاقلعتم6036855 رورس و  هاگتسد  شورف 2  زا  سپ  تامدخ  یزادنا و  هار  بصن ،  ، لیوحت  ، دیرخ
هطوبرم

هحفص 76) رورس  ( رورس

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

.یتسویپ6037156 تاصخشم  اب  کسید  دراه  هدنرادهگن و  لیر  زاس ،  هحفص 73)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   22 شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لیوحت ، ، لیوحت دیرخ ، ، دیرخ یاهلحرمکی   یاهلحرمکی یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو  
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6037457fm200 زاگ یواح  یرتیل  رورس 6 قاتا  قیرح  افطا  هحفص 7)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6037483 لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  یرورس  کب  وت  کب  قرب  هحفص 76)لباک  رورس  ( رورس

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

رورس6037606 هحفص 76)دراه  رورس  ( رورس

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

اهنابایخ6037769 هدودحم  رادهگن  دوخ  لباک  هب  ییاوه  فیعض  راشف  هکبش  لیدبت  راتخاس و  هحفص 76)حالطصا  رورس  ( رورس

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

یزادنا و6037834 هار  بصن ، لیوحت ، دیرخ ، یاهلحرمکی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
هطوبرم تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  شورف 2  زا  سپ  تامدخ 

هحفص 76) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6036301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ) .تسویپ مالعتسا  دانسا  قباطم  نامرک  هاگورین  راخب  یاهدحاو  تاریمعت  زاین  دروم  لخاد  تخاس  راشف  یاهروسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  یباختنا 

1101001583000062 زاین :  هرامش 
نامرک قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN THERMOCOUPLE یتراجت مان   TYPE J-K-S-R-T لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دانسا قباطم  نامرک  ینامیلس  دبهپس  دیهش  یبیکرت  لکیس  هاگورین  راخب  یاهدحاو  تاریمعت  زاین  دروم  لخاد  تخاس  راشف  یاهروسنس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  یباختنا  دک  ) .تسویپ مالعتسا 

7619634441 یتسپ :  دک  کالپ 36 ،  هرامش 16 ،  هچوک  هعمج ،  ماما  نابایخ  یمالسا ،  یروهمج  راولب  نامرک ،  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32483589-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442333-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک )) .تسویپ .تسویپ مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا قباطم   قباطم نامرک   نامرک هاگورین   هاگورین راخب   راخب یاهدحاو   یاهدحاو تاریمعت   تاریمعت زاین   زاین دروم   دروم لخاد   لخاد تخاس   تخاس راشف   راشف یاهروسنس   یاهروسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   یباختنا   یباختنا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6037028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روسنس  /0100837 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000363 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
راگن رهم  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENOTEC هدنزاس عجرم   OXITEC لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامرک6036301 هاگورین  راخب  یاهدحاو  تاریمعت  زاین  دروم  لخاد  تخاس  راشف  یاهروسنس  دیرخ 
( تسا هباشم  دک  یباختنا  دک  ) .تسویپ مالعتسا  دانسا  قباطم 

هحفص 84) روسنس  ( روسنس

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

نژیسکا6037028 هحفص 84)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نژیسکا نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 108108
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6036451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .ددرگ هعلاطم  هجو  تخادرپ  طیارش  افطل  تسویپ -  روتکاف  شیپ  اب  قباطم  )Cisco ws-c2960g-48tc-L چیئوس هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001176000023 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816774895 یتسپ :  دک  تمالس ،  همیب  لک  هرادا  امنیس - هار  هس  زا  رتالاب  - یلامش رصعیلو  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32252845-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252845-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 114 ھحفص 86 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/67qtcp8t8ssva?user=37505&ntc=6036451
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6036451?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6036755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تمیق  مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم  وکسیس  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد 

1101001402000289 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   CISCO Switch WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ارتآ هکبش  رصع  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24S-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ هنایار  2424   هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  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 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

6036942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  حرش  هب  هنایار  مک  بو  چیوس و  باه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003379000100 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   HD Pro Webcam C615 000735-960 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

گنژاوآ هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR901-AFG-162S-300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغ  رد  دشاب  تسویپ  تسیل  اب  ربارب  قیقد  سانجا  الاک -  حیحص  لیوحت  زا  سپ  هزور  تخادرپ 20  هدنشورف -  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  تشگرب 

6616643131 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  - نارادساپ نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231446-087  ، 33233183-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235845-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار مکمک   بوبو   وو   چیوس   چیوس باه   باه ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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نانمس یرادناتسا   :: 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 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

6037136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دوجوم  تسویپ  رد  داصخشم  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004093000048 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-WR542G لدم هنایار  عون  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
ینشور زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   NEXCOM یتراجت مان   NSA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ تخادرپ.دشاب  همان  تنامض  یاراد  دیاب  الاک.دشاب  یم  هدننک  نیمات  دهع  هب  یرادناتسا  هب  لیوحت  لقن و  لمح و  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبلطم سدنهم  سامت 023-2129377  هرامش.ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ.دشابیم  یدقن  تروصب  یروانف  سانشراک  دات  لیوحت و 

3514799611 یتسپ :  دک  نانمس ،  یرادناتسا  جیسب -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2129144-023  ، 33443560-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443507-023 :: 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

هکبش6036451 اتید  هحفص 85)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

روتومورتکلا6036534 رنرواگ  چیئوس  ینیزنب - قرب  روتوم  هنایار -  هکبش  اتید  هحفص 29)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6036755 هنایار 24  هکبش  اتید  هحفص 85)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6036942 مک  بو  چیوس و  هحفص 85)باه  چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6037136 هکبش  اتید  چیئوس  - هنایار عون  هکبش  هحفص 85)رتور  چیئوس  ( چیئوس

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

وی6037354 یپ  یس  - هنایار رگپاچ   - A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا 
هنایار لانرتسکا  کسید  دراه  هنایار -  دربراک  هعطق  دربردام  هکبش -  اتید  چیئوس  هنایار - 

هحفص 29) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس -- هنایار هنایار عون   عون هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 1121 12

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

6037364 - Flexi packet Radio indoor unit لاقتنا متسیس  ویدار  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس 
یتارباخم شید  هکبش -   VDSL اتید مدوم 

هحفص 29) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6037514EAO ELECTRICAL DEVICES(29 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6036607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاقلا ییاقلا پمال   پمال -- عطق عطق دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس راشف - - راشف هلر   هلر -- روتکاتنک روتکاتنک ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  16 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004467 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

راشف هلر  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
راشف هلر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

ییاقلا پمال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
ییاقلا پمال  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

ییاقلا پمال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لسنک  داهنشیپ  لک  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشابیم  یمازلا  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ ناگیار  لاسرا  دنبکآ  یتناراگ  یتسویپ  کرادم  قبط  روتینام  نوفورکیم  مک  بو  ناوخ  دکراب  باه  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیلوسم ینفدات  زا  سپ  یراکزور  20

1101003246000025 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715663634 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  یزکرم  نامتخاس  یدهلا  تنب  راولب  یتشهب  دیهش  راولب  - هاشننامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38238829-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38239285-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام نوفورکیم   نوفورکیم مکمک   بوبو   ناوخ   ناوخ دکراب   دکراب باه   باه چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

هکبش هکبش نوتسیک   نوتسیک تکوس   تکوس دوه -  -  دوه دربراک   دربراک هعطق   هعطق یسیس   یآیآ   فیعض -  -  فیعض راشف   راشف ریگ   ریگ چوس   چوس لنپ   لنپ ، ، DCDC  هبهب   DCDC لدبم ، ، لدبم ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  قباطم  یکینورتکلا  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000057 زاین :  هرامش 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا ولبات ، ناریا  فیعض ، راشف  ریگ  چوس  لنپ  ، DC هب  DC لدبم ، الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU یتراجت مان  هیاپ  لدم 32  دوه  دربراک  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU یتراجت مان  هیاپ  لدم 44  دوه  دربراک  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU یتراجت مان  هیاپ  لدم 64  دوه  دربراک  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
روپ لانیز  قداص  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   SUPA MEDIKAL یتراجت مان  لدم 540  دوه   74HC08 یس یآ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

یبونج یاقیرفآ  ، SAFT، SAFT سا یپ  وی  متسیس  ، DC هب  DC لدبم ، الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU یتراجت مان  هیاپ  لدم 8  دوه  دربراک  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

یفطل بویا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   starwing یتراجت مان   LM2902 لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N420.660 دک  Nexans-Cat6 لدم نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   CAT 6 UTP 28 AWG لدم رازبا  نودب  کزان  یاه  لباک  هدافتسا  تهج  هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا رگید  الاک و  لاسرا  باسح /  هیوست  هوحن  نمض  رد  ددرگ .  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  تسا  هباشم  دک  ناریا  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  هرامش 09156836875  اب  ینف  دراوم  تهج  ددرگ .  هعلاطم  مهم  رایسب  دراوم  لیاف  رد  زاین  دروم 

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217005-051  ، 44217505-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44216904-051 :: 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

ییاقلا6036607 پمال  - عطق دیلک )  ) چوس راشف - هلر  - هحفص 90)روتکاتنک چوس  ( چوس

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

تروپ6036755 هنایار 24  هکبش  اتید  هحفص 85)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

6036905( - اهروتکتد  ) زاسراکشآ عطق - دیلک )  ) چوس یترارح - ) هاچ   ) لوومرت راد - تومیر  رتمومرت 
لرتنک ریش  راشف -  رتیمسنرت  زاگ - لعشم 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روتینام6036964 نوفورکیم  مک  بو  ناوخ  دکراب  باه  چوس  هحفص 90)دیرخ  چوس  ( چوس

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

تکوس6037227 دوه -  دربراک  هعطق  یس  یآ  فیعض -  راشف  ریگ  چوس  لنپ  ، DC هب  DC لدبم ،
هکبش نوتسیک 

هحفص 90) چوس  ( چوس

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

هکبش6037246 چوس  هحفص 29)لوژام / هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6037326MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  هحفص 29)لدبم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6037358DCS متسیس چوس  هحفص 29)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6037595 حرش  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) هدننک دودحم  هحفص 29)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4076 اضاقت : هرامش  یتوص / قیاع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000359 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اهم نیرفآ  رخف  هدننک  هضرع  عجرم   ISOLGOMMA یتراجت مان  یلور  هتسب   1x1/20 m داعبا راوید  یتوص  ییوچوئاک  قیاع  الاک :  مان 

لور 55 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل " یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص قیاع   قیاع ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6037366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Honeywelll scanpal EDA51 دله دنه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002728 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هژاریت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   A 10 نایرج تدش   V 250 ژاتلو  T106 لدم یریوصت  یتوص و  مزاول  رتویپماک و  گولانآ  ظفاحم  الاک :  مان 

ایمیک ریوصت  ابص  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

ناتسرامیب  IT لوئسم دات  زا  سپ  یرابتعا و  دیرخ  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  الاک  لمح  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یرکوم  سدنهم  هرامش 09366024819  اب  رتشیب  عالطا  تهج 

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نارهت 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

6037805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول وو   رتویپماک   رتویپماک گولانآ   گولانآ ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 1171 17

لباک لباک وو   روتکناک   روتکناک وو   رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قباطم  لباک  روتکناک و  رلرتنک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000362 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
بسک و ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   CMPS DEUTZ لدم دنمشوه  نایرج  رلرتنک  الاک :  مان 

ماس راک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان  لدم 100509205  ریوصت  توص و  لباک  الاک :  مان 

ددع 125 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   L00510205-20 لدم ریوصت  لباک  الاک :  مان 
ددع 305 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   JIANGXI LINKTREND CABLE TECH CO.LTD هدنزاس عجرم   in 2\1 زیاس  DIN 7/16 یتارباخم هکبش  روتکناک  الاک :  مان 

RF Connector DIN/M 1/2S لدم نادیپس  جاوما 
ددع 100 دادعت : 

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

یمازلا روتکاف  شیپ  یراط 22166313  / یلام :  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  هدنشورف /  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هگرب6036443 رد  جردنم  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  دیرخ 20 
یتسویپ مالعتسا 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتوص6036786 هحفص 94)قیاع  توص  ( توص

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

بایغ6037231 روضح و  هحفص 66)هاگتسد  )  accessaccess

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

یریوصت6037366 یتوص و  مزاول  رتویپماک و  گولانآ  هحفص 94)ظفاحم  توص  ( توص

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

یمشچ6037774 هس  هحفص 10)پول  نیبرود  ( نیبرود

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

لباک6037805 روتکناک و  هحفص 94)رلرتنک و  توص  ( توص
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ودشاب تسویپ  هصقانم  یمومع  طیارش  ینف و  تاصختشم  قبط  دیاب  یمالعا  تمیق  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسین لوبق  لباق  تسویپ  تاصخشم  زا  ریغ  هب  یراذگ  تمیق 

1101005427000019 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ولگب هجوق  یدیرف  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   2020TMU لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

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

یناسر عالطا  تسویپ  رد  تاعالطا  یمامت  دینکن  تکرش  تسویپ  طیارش  نتشادن  تروص  رد  تسا  دنمشهاوخ.ددرگ  هعلاطم  امتح  اهتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133835132 سامت هرامش  هدیدرگ 

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221601-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام  - - هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 1191 19
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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 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

6036429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  اب  قباطم  روتینام  تیال  کب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005107 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نازاس رون  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ارات  لدم   w 50 ناوت  60x60 تیال کب   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 100 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هسانش دک  دهشم  رون  دالیم  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  رون  دالیم  یتراجت  مان   W 16 ناوت ریگناهج  لدم  تیال  کب  راکور   LED غارچ الاک :  مان 

GNG16W/LED
هلعش 100 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  هناگادج  تروصب  یلام  داهنشیپ  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768259-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

افلج ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیال تیال کبکب     LEDLED  غارچ غارچ ناونع : : ناونع 120120

 - - روتکژورپ روتکژورپ شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ -- روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو -- هنایار هنایار رگپاچ   رگپاچ کوب - - کوب تون   تون هارمه   هارمه هنایار   هنایار یرادا -  -  یرادا روتینام   روتینام  - - هدش هدش لبمسا   لبمسا لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع
یپکوتف یپکوتف هاگتسد   هاگتسد

12 112 1
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یتسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090206000004 زاین :  هرامش 

افلج ناتسرهش  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هناخراک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225LN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

یدمحم هللادبع  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   IBM یتراجت مان   LENOVO لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یلدرا یدسا  یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دنمورین ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   T905 لدم  2x2 m زیاس روتکژورپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

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

دزی متسیس  ردص  هدننک  هضرع  عجرم  ابیشوت  یتراجت  مان   E-Studio لدم دیفس  هایس و  یرزیل  یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... بسک و هناورپ   ، تیلاعف زوجم  روتکاف ، شیپ  یاراد  دیاب  اه  تساوخرددشاب  یلصا  یتناراگ  یاراد  اهالاک  هداد و  تمیق  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هدنرب  هدهعرب  لقن  لمح و  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  دنشاب  یم  تیولوا  یاراد  یناتسا  ناگدننک  نیماتدشاب 

5431645447 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  رهشیداه  افلج -  ناتسرهش  یقرش - ناجیابرذآ  ناتسا  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42053072-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42053076-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000193 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 

) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

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

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

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 122122
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکسا  - روتینام  - رتنیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000960 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 43 دادعت : 

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

یالاک یراذگ  راب  زا  دوش  یم  هتفرگ  لیوحت  الاک  هدش  دیف  یتناراگ  تسویپ و  تسیل  قبظ  طقف  مرتحم  ناگدننک  نیمات   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یررادوخ  هباشم 

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا  - - روتینام روتینام  - - رتنیرپ رتنیرپ ناونع : : ناونع 123123
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یزاجم یاضف  یلم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6036972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000077 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( هاگتسد ود   ) چنیا گنوسماس 22 روتینام  - 
( هاگتسد کی   ) چنیا دیاوارتلوا 34  روتینام 

( ددع 6  ) یمیس تسده 
( ددع F9300 (6 لدم کتروف  یا  میسیب  سوام  دروبیک و 

( ددع 3  ) یاف یاو  لگناد 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا 

دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
یراک زور  هیوست 15

1515674311 یتسپ :  دک  کالپ 20 ،  یبرغ -  نابایخ 16  شبن  یقهیب - راولب  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22073023-021  ، 86121086-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86047395-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسیب میسیب سوام   سوام وو   دروبیک   دروبیک -- یمیس یمیس تسده   تسده -- روتینام روتینام ناونع : : ناونع 124124
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لیبدرا نالبس  ناتسرامیب   :: 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 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

6036985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس تسویپ  دنرب  دیق  اب  روتکتف  شیپ  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  ود  یناریا  کی  هجرد  هیاپ  اب  رامیب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101004587000120 زاین :  هرامش 
لیبدرا نالبس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S1600 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یراب هنیزه  ههام  ود  هیوست  ددرگ  هناماس  تسویپو  لیمکت  هدننک  تکرش  فرط  زا  ینف  تاصخشم  مرف  دشابیم  یمازلا  دمیآ  زوجم  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشایسم هدنرب  هدهعرب 

5616694613 یتسپ :  دک  نالبس ،  ناتسرامیب  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33357377-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339793-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس تسویپ   تسویپ دنرب   دنرب دیق   دیق اباب   روتکتف   روتکتف شیپ   شیپ یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد ودود   یناریا   یناریا کیکی   هجرد   هجرد هیاپ   هیاپ اباب   رامیب   رامیب روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

125125
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روشک یاچ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6037150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ساسارب  مالقا  ریاس  وشات و  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003179000002 زاین :  هرامش 

روشک یاچ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لودج  ساسارب  مالقا  ریاس  وشات و  روتینام  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  59 دادعت : 

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

تسویپ لودج  ساسارب  مالقا  ریاس  وشات و  روتینام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4419743111 یتسپ :  دک  روشک ،  یاچ  نامزاس  تلم -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نابایخ  ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42336006-013  ، 42331908-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42336007-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لودج   لودج ساسارب   ساسارب مالقا   مالقا ریاس   ریاس وو   وشات   وشات روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ودشاب تسویپ  هصقانم  یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  دیاب  یمالعا  تمیق  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسین لوبق  لباق  تسویپ  تاصخشم  زا  ریغ  هب  یراذگ  تمیق 

1101005427000021 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ولگب هجوق  یدیرف  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   2020TMU لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

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

یناسر عالطا  تسویپ  رد  تاعالطا  یمامت  دینکن  تکرش  تسویپ  طیارش  نتشادن  تروص  رد  تسا  دنمشهاوخ.ددرگ  هعلاطم  امتح  اهتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133835132 سامت هرامش  .دنشاب  ( ناریا ) لخاد تخاس  تسیاب  یم  اه  متسیس.هدیدرگ 

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221601-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار روتینام   روتینام  - - هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 127127

یمتا یمتا یرتاب   یرتاب تظافح -  -  تظافح وو   لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت ینایرج   ینایرج رمروفسنارت   رمروفسنارت یایا -  -  هناوتسا   هناوتسا یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ نزمه   نزمه تنگم   تنگم راجفنا -  -  راجفنا دضدض   غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
روتومورتکلا روتومورتکلا قرب   قرب میظنت   میظنت هعطق   هعطق اتسوئر   اتسوئر ینیمز -  -  ینیمز لیوک   لیوک نفنف   یراوس -  -  یراوس وردوخ   وردوخ

128128
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یرابتعا تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134384  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101093985007183 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناملآ  GLAMOX هدنزاس عجرم  ون  راز  هلال  رون  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   GFX لدم  V 220 ژاتلو  W 250 ناوت راجفنا  دض  غارچ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  ناتسلگنا   COWIE هدنزاس عجرم   mm 6 رطق لوط mm 20 و  هب  یا  هناوتسا  یهاگشیامزآ  نزمه  تنگم  الاک :  مان 

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

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LUTC0501 لدم روتوم  تظافح  لرتنک و  تازیهجت  ینایرج  رمروفسنارت  الاک :  مان 
ددع 2 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 12 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

رف ییادخ  نیسحدیس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت   KEMSAN یتراجت مان  درون  دیلوت  طخ   IP54 لدم روتومورتکلا  قرب  میظنت  هعطق  اتسوئر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
راختفا هرهاط  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 58815   A 88 نایرج تدش   V 12 ژاتلو یراوس  وردوخ  یمتا  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

کین یترارح  یتدورب و  هدننک  هضرع  عجرم  کین  یتراجت  مان   NFCD-400 لدم ینیمز  لیوک  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
کین یترارح  یتدورب و  هدننک  هضرع  عجرم  کین  یتراجت  مان   NFCD-300 لدم ینیمز  لیوک  نف  الاک :  مان 

هاگتسد 4 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 0134384   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6037580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  تامازلا و  قبط   LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101092977000117 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982066-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 135 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HDMI CABLE FULL HD BAFO 10M - 

S13 لدم روتینام  یسنارفنک  هیاپ  - 
روتکژورپ  وئدیو  یفقس  هیاپ  - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم   ... تاو ویتاروکد 440  چنیا  رکیپسا 6  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط کالپ 563 ،  یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  تسارح  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ
مود

یفجن یاقآ  ینف  ریغ  تالاوس  یوضترم 84169576  یاقآ  ینف  تالاوس   :: نفلت نفلت
84169410

:: 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

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا قبط   قبط   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 129129

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6036265 روتینام   - هنایار هحفص 98)سیک  روتینام  ( روتینام

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

مق6036298 ناتسا  زاگ  یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  هحفص 20)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تیال6036429 کب   LED هحفص 98)غارچ روتینام  ( روتینام

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

وئدیو6036547 - هنایار رگپاچ  کوب - تون  هارمه  هنایار  یرادا -  روتینام   - هدش لبمسا  لماک  هنایار  سیک 
یپکوتف هاگتسد   - روتکژورپ شیامن  هدرپ  - روتکژورپ

هحفص 98) روتینام  ( روتینام

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

هحفص 98)روتینام6036791 روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6036810 هحفص 47)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

رنکسا6036853  - روتینام  - هحفص 98)رتنیرپ روتینام  ( روتینام

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

روتینام6036964 نوفورکیم  مک  بو  ناوخ  دکراب  باه  چوس  هحفص 90)دیرخ  چوس  ( چوس

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

میسیب6036972 سوام  دروبیک و  - یمیس تسده  - هحفص 98)روتینام روتینام  ( روتینام

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

شیپ6036985 یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  ود  یناریا  کی  هجرد  هیاپ  اب  رامیب  روتینام 
ددرگ هناماس  تسویپ  دنرب  دیق  اب  روتکتف 

هحفص 98) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6037150 لودج  ساسارب  مالقا  ریاس  وشات و  روتینام  هحفص 98)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هکبش6037341 کر  دروبیک  روتینام  هحفص 29)تس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6037493 روتینام   - هنایار هحفص 98)سیک  روتینام  ( روتینام

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

تازیهجت6037520 ینایرج  رمروفسنارت  یا -  هناوتسا  یهاگشیامزآ  نزمه  تنگم  راجفنا -  دض  غارچ 
قرب میظنت  هعطق  اتسوئر  ینیمز -  لیوک  نف  یراوس -  وردوخ  یمتا  یرتاب  تظافح -  لرتنک و 

روتومورتکلا

هحفص 98) روتینام  ( روتینام

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

تسا6037580 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ  تاصخشم  تامازلا و  قبط   LED هحفص 98)روتینام روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6037680 نلاس  تازیهجت  هحفص 98)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6036313 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6036528 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب6036934 یلیمکت  تاعالطا  یدقن -  تخادرپ  - ینامیلس رادرس  هناخباتک  هتسبرادم  نیبرود  یارجا 
تسویپ

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رادم6037241 یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاسدنتسم  شزومآ ،  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسب و 

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6037688 هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دزی ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس ود  لقادح  یتناراگ  اب  یلصا   Hp 402DN رتنیرپ هاگتسد  دیرخ 5  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003253000003 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هلاس ود  لقادح  یتناراگ  اب  یلصا   Hp 402DN رتنیرپ هاگتسد  دیرخ 5  هب  زاین  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یدقن  تروصب  تخادرپ.دشاب  یتناراگ  یاراد  رفص و   ، یلصا دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8918643585 یتسپ :  دک  کالپ 923 ،  یرهطم  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246905-035  ، 35283838-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35246903-035 :: 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

6036314(Trbonet watch رازفا مرن   ) لماش تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاحیضوت6036335 حرش  هب  ###  HSM هاگتسد  Backup SafeNet تراک هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتم6036682 لباکو 200  cat6 utp وئن سنسیالو  1143 نژیو کیاه  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6036710 قاتا  هحفص 11)یزاسدرادناتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس6036973 ود  لقادح  یتناراگ  اب  یلصا   Hp 402DN رتنیرپ هاگتسد  دیرخ 5  هب  هحفص 110)زاین  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یهاگدورف6036995 یسکات  میس 133 و  یب  یسکات  هناماس  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6037329 متسیس  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هحفص 11)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6037364 - Flexi packet Radio indoor unit لاقتنا متسیس  ویدار  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس 
یتارباخم شید  هکبش -   VDSL اتید مدوم 

هحفص 29) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هلاس هلاس ودود   لقادح   لقادح یتناراگ   یتناراگ اباب   یلصا   یلصا   Hp 402DNHp 402DN  رتنیرپ رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6037421 کالپ  رازفا  مرن  ییوردوخدنبهار و  ددرت ، تیگ  ددرت ، لرتنک  عماج  رازفا  مرن  هحفص 20)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اهرازفا6037447 تخس  اهرازفا و  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهدادرارق6037679 روما  رازفا  مرن  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رادم6037241 یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاسدنتسم  شزومآ ،  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسب و 

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6036978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PT-VX610U لدم کینوساناپ  روتکژرپوئدیو  هاگتسدکیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000091 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB80NTA لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 6 هجو تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب سامت  یناوجخن 09151670164  سدنهم  یاقآاب  یگنهامه  تهج 

دشاب شورفزا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد 
دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

PT-VX610U لدم کینوساناپ  روتکژرپوئدیو  - دوش یراذگ  تمیقزایندروم  تاعطق  طقف 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

وئدیو6036547 - هنایار رگپاچ  کوب - تون  هارمه  هنایار  یرادا -  روتینام   - هدش لبمسا  لماک  هنایار  سیک 
یپکوتف هاگتسد   - روتکژورپ شیامن  هدرپ  - روتکژورپ

هحفص 98) روتینام  ( روتینام

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

6036978PT-VX610U لدم کینوساناپ  روتکژرپوئدیو  هحفص 112)هاگتسدکیدیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

سنارفنک6037680 نلاس  تازیهجت  هحفص 98)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

یتعنص6036810 هحفص 47)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

PT-VX610UPT-VX610U لدم لدم کینوساناپ   کینوساناپ روتکژرپوئدیو   روتکژرپوئدیو هاگتسدکیدیرخ   هاگتسدکیدیرخ ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

.تسویپ6036258 لیاف  طیارش  اب  قباطم  نواعتهعسوت  کناب  بعش  یقرب  هرکرک  برد  هیهت  بصن و 
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 51) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

1401 - 758 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037152 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15   - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرظتنم و دیهش  یدحاو  تیاس 82  راب و  هرت  هویم  یزکرم  نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  ینابهگن ، تامدخ  ماجنا  تهج  تمدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگتفه یاهرازاب 

لایر  105.273.648.531 دروآرب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  5.300.000.000 هدرپس :

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

یرظتنم دیهش  یدحاو  تیاس 82  سراف ، جیلخ  راولب  رد  عقاو  زاریش  رابرت  هویم و  یزکرم  نادیم  راک : ماجنا  لحم   :: سردآ سردآ
دحاو زاریش  یرادرهش  یزرواشک  یاه  هدروارف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس  یعرف 63/1  هچوک 63  سردم ، راولب  جع )  ) رصع یلو  نادیم  زاریش ، لاسرا :

نامزاس یلام 
زاریش یرادرهش  تالماعم  نویسیمک  تاسلج  نلاس  کی  هقطنم  یرادرهش  نیربدلخ  هارراهچ  ییاشگزاب :

:: 07137250735 و 1456 نفلت :: www.setadiran.ir https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
vendor.shiraz.ir

:: 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

کیفارت6037152 لرتنک  تینما و  مظن و  ینابهگن ، تامدخ  ماجنا  تهج  تمدخ  هحفص 113)دیرخ  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک وو   تینما   تینما وو   مظن   مظن ینابهگن ، ، ینابهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا تهج   تهج تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

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 114 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ytmj5cqc57cje?user=37505&ntc=6037152
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6037152?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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