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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

140 1140 1 رذآ   رذآ   3030 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   187,050هکس , 000187, 050 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما384,900384,900رالد تاراما مهرد   106مهرد ,740106 ,740

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   181هکس ,580 , 000181 ,580 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   266رالد , 100266 , سیئوس100 سیئوس کنارف   429,500429,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 120هکس , 000 , 000120 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   292رالد ,700292 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   105,780105,780لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 89,250هکس , 00089,250 , وروی000 ژورن419,560419,560وروی ژورن نورک   40نورک ,50040 ,500

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا17,747,00017,747,000یالط سیلگنا دنوپ   482دنوپ , 040482 نپاژ040, نپاژ نینی   دصکی   301دصکی ,590301 ,590

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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 112112))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 20  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 58

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( 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 2  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح  " 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 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 5  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004121000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6071091 :: هرازه هرازه :: 1401/10/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راتکه  یبیرقت 5000  تحاسم  اب  اند  ناتسرهش  رد  تیبثت  هلحرم  ات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاسدنتسم  قیبطت و  هشقن ،  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یبیرقت 5000 تحاسم  اب  اند  ناتسرهش  رد  تیبثت  هلحرم  ات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاسدنتسم  قیبطت و  هشقن ،  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
راتکه

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم 

راک )  عاجرا  دنیارف  ) درادناتسا دیدج و  تمرف  اب  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
13:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیولیگهک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یسودق -  دیهش  نابایخ  جوسای -   ، 7591786966 یتسپ :  دک  اند ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دمحاریوب و 

:: 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

( صاخ یماهس   ) کدی اپیاس  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تدم 5هرامش فرظ  رتشیب  تاعالطا  بسک  هصقانم و  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تاعاس رد  یهگآ  جرد  خیرات  زا  لیطعت  مایا  اه و  هبنشجنپ  زج  هب  یراک  زور 

لیطعت مایا  هبنشجنپ و  زج  هب  یلا 15  تعاس 8  زا  یرادا 

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

6071253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ هاتوک  مایپ  نیمات  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 320.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتنرتنیا تیاس  ای  یلخاد و  تاکرادت  هرادا  شخپوراد  نابایخ  شبن  جرک  صوصخم  هداج  رتمولیک 17  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد   :: سردآ سردآ

61611499 :: نفلت :: www.saipayadak.orgنفلت 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

ناتسرهش ناتسرهش ردرد   تیبثت   تیبثت هلحرم   هلحرم اتات   یغاب ) ) یغاب وو   یعارز   یعارز  ) ) یزرواشک یزرواشک قطانم   قطانم یزاسدنتسم   یزاسدنتسم وو   قیبطت   قیبطت هشقن ،  ،  هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11

هاتوک هاتوک مایپ   مایپ نیمأت   نیمأت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اسر یادن   :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071464 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  یزاسرهش  متسیس  یسانشراک  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  81/069/572/373 دروارب :

زور   365 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  لایر  لقادح 60/000/000/000  اب  تکرش  ریخا  هلاس  زاوها  یرادرهش  تاطابترا  کی  باسح  شدرگ  یواح  یکناب  تنیرپ  هئارا  هب  دهعتم  راکنامیپ 

لاس جنپ  یط  لایر  لقادح 50/000/000/000  دادرارق  ره  هنارس  غلبم  اب  هباشم  راک  ماجنا 2  لقادح  کرادم  هئارا  هب  دهعتم  راکنامیپ  - 2
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   4/050/000/000 نیمضت : 

زاوها یرادرهش  یللملا  نیب  روما  تاطابترا و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

یلخاد 18-3680  32234111 :: 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

روشک بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001344000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 GIS رتسب رد  نیکرتشم  بالضاف و  بآ و  تاسیسأت  یفیصوت  یناکم و  تاعالطا  تشادرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

یتسپ 7514619139 دک  ریسگنت 1 -  هچوک  یراولد -  یلعسیئر  نابایخ  رهشوب -   ، 7514619139 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6071452( - کیناکم هلت  یاه   PLC نیب طابترا  داجیا   ) طخ 2  PLC گنیروتینام رازفا و  مرن  یاقترا 
 ( کیناکم هلت  یاه   PLC نیب طابترا  داجیا   ) ماخ داوم  یایسآ   PLC یاقترا

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسرهش یزاسرهش متسیس   متسیس یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

GISGIS رتسب   رتسب ردرد   نیکرتشم   نیکرتشم وو   بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   تاسیسأت   تاسیسأت یفیصوت   یفیصوت وو   یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 44
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دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروارب 24/000/000/000  غلبم  دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  ناگوان  نشکرت  متسسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.Setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم ات  رثکادح   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد رظن  رد  ماع ) یماهس   ) هواس نامیس  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( سنمیز کیناکم و  هلت  یاه   PLC نیب طابترا  داجیا   ) طخ 2  PLC گنیروتینام رازفا و  مرن  یاقترا  - 1

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  ار  دوخ  دیفس  نامیس  هناخراک  سنمیز ) کیناکم و  هلت  یاه   PLC نیب طابترا  داجیا   ) ماخ داوم  یایسآ   PLC یاقترا - 2
.دیامن مادقا  یلبق  یگنهامه  اب  دیفس  نامیس  هناخراک  زا  دیدزاب  ینف و  یسررب  تهج 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 21 قفش ،) دازهب  دیهش   ) مهدفه نابایخ  ریصق ، دمحا  نابایخ  نیتناژرآ ،  نادیم  نارهت ،  :: سردآ سردآ

ولمساق سدنهم  یاقآ   09122563287 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگوان ناگوان نشکرت   نشکرت متسسیس   متسسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

داجیا داجیا  ) ) ماخ ماخ داوم   داوم یایسآ   یایسآ   PLCPLC  یاقترا یاقترا کیناکم - ) - ) کیناکم هلت   هلت یاه   یاه   PLCPLC  نیب نیب طابترا   طابترا داجیا   داجیا  ) ) 22 طخطخ     PLCPLC  گنیروتینام گنیروتینام وو   رازفا   رازفا مرن   مرن یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع
 ( ( کیناکم کیناکم هلت   هلت یاه   یاه   PLCPLC  نیب نیب طابترا   طابترا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092734000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071455 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدودحم رد  طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه  متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
برغبونج )  برغلامش و  گنیچاپسید  یاه  روما  گرزب (  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  برغ  یتایلمع 

گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رد طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه  متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 ( برغبونج برغلامش و  گنیچاپسید  یاه  روما  گرزب (  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  برغ  یتایلمع  هدودحم 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,299,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/02/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یاه متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  برغ  یتایلمع  هدودحم  رد  طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یرتم ، ، یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت لماش   لماش تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع
طسوتم طسوتم
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یرون  ربیف  ویتکا  هکبش  یکدی  یاه  تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 29.690.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاسرهش6071464 متسیس  یسانشراک  تامدخ  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010950140001 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 دهشم  رهش  حطس  یمومع  رباعم  یاهولبات  لیوحت  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  31/573/352/300 دروارب : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  یعامتجا  یگنهرف و  نامزاس   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف ویتکا   ویتکا هکبش   هکبش یکدی   یکدی یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

رهش رهش حطس   حطس یمومع   یمومع رباعم   رباعم یاهولبات   یاهولبات لیوحت   لیوحت وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 110 ھحفص 9 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   ، نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

satba.gov.ir :: عبنم :: 1401/10/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم مک  یاه  پمال  اب  ینیزگیاج  نانمس و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هزوح  تحت  رباعم  ییانشور  حالصا  تهج  یراذگ  هیامرس  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LED

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ابتاس نامتخاس  ورین ، هاگشهوژپ  هر ،)  ) ماما راگدای  هارگرزب  بنج  نامداد  دیهش  راولب  یاهتنا  سدق  کرهش  نارهت ، سردآ  لاسرا   :: سردآ سردآ

نانمس یربکا  یاقآ  یقوثو و88084686 021 مناخ  021  – 88086145 :: نفلت نفلت
5168 یلخاد  9 یلا 023-33435160 یرومیت یاقآ 

:: 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

راوزبس یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود  - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094575000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070753 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب سکاب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  642/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

راوزبس یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  فرصم فرصم مکمک   یاه   یاه پمال   پمال اباب   ینیزگیاج   ینیزگیاج وو   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا تهج   تهج یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1010

ینتب ینتب سکاب   سکاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 110 ھحفص 10 
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000222 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6071255 :: هرازه هرازه :: 1401/10/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرکبهد  عطاقت  رد  یسرجوین  بصن  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرکبهد  عطاقت  رد  یسرجوین  بصن  هیهت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

16,737,088,366 یلام :  دروآرب 

لایر   836,854,418 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000223 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6071359 :: هرازه هرازه :: 1401/10/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب  ناملا  سکاب و  هلول ، هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینتب  ناملا  سکاب و  هلول ، هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
24,981,346,625 یلام :  دروآرب 

لایر   1,249,067,331 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1212

ینتب ینتب ناملا   ناملا وو   سکاب   سکاب هلول ، ، هلول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زیربت هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094526000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6071495 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر و هیلوا 5/000/000/000  دروآرب  اب  کی  هقطنم  هس  ود و  کی و  هیحان  حطس  رباعم  ولبات  یکیفارت و  ینمیا و  تازیهجت  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربارت ) هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح   ) لایر هدرپس 250/000/000  غلبم 

زیربت  کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کی هقطنم  هس  ود و  کی و  هیحان  حطس  رباعم  ولبات  یکیفارت و  ینمیا و  تازیهجت  بصن  هیهت و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1402/01/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت کی  هقطنم  یرادرهش  یباراف  نابایخ  زیربت   ، 5154617473 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمکی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001115000047 - 2001001115000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/09/28  تعاس 14:30   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  14:30

زورما راگدای   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070171 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامارف یتعنص  کرهش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یارجا  سرگاز و  یتعنص  کرهش  یهاگراک  هیحان  رباعم  ییانشور  قرب و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - یسمش هام  ود  ارجا  تدم 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ورین هبتر 5 

یلخاد 204 نفلت 08338246100  هاشنامرک  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  راهبون  راولب  یادتبا  نمهب  هار 22  هس   :: سردآ سردآ

سامت 41934- زکرم  :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد   :: نفلت نفلت
021

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم هسهس   وو   ودود   وو   کیکی   هیحان   هیحان حطس   حطس رباعم   رباعم ولبات   ولبات وو   یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
کیکی

1414

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش یهاگراک   یهاگراک هیحان   هیحان رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور وو   قرب   قرب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تالیش  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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  یا  هخسن  ینامزاس 350  سوریو  یتنا  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000166 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Ultimate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 350 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  هجو 60  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصنو  لاسرا  هنیزه  نامزاس  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 2453  02166943333

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UltimateUltimate ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ یایا   هخسن   هخسن   350350 ینامزاس   ینامزاس سوریو   سوریو یتنا   یتنا دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1616

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

6070389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

padvish antivirus - corporate ربراک -  شیوداپ 300  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000179 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
padvish antivirus - corporate ربراک -  شیوداپ 300  سوریو  یتنآ  - 

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

1401/10/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09144176548  هب  یمتاح  یاقآ  اب  زاین  تروصرد  هدش  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطقن رد 40  ششوپ  رورس و  گنیتناکا  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005476000043 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ریوک  داسآ  ناراگن  هداد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  زنل  یاو  تنرتنیا  گنیتناکا  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ریوک داسآ  ناراگن  هداد  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطقن رد 40  ششوپ  لاصتا و  رمعلا  مادام  سنسیال   . 2  . یزکرم رورس  رمعلا  مادام  سنسیال  .1  . ددرگیمن دات  تساوخرد  اب  تریاغم  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 08633676630 هرامش   - لک غلبم  دعب 15 %  یاهلاس  ناگیار و  لاس  کی   ، طاقن هیلک  رد  رورس  اه ی  گاب  اهاطخ و  هیلک  ینابیتشپ  .3.

3818717987 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هیمطاف  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33676631-086  ، 33676688-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33676629-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

padvish antivirus  -  corporatepadvish antivirus  -  corporate ربراک -  -  ربراک   300300 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1717

هطقن هطقن   4040 ردرد   ششوپ   ششوپ وو   رورس   رورس گنیتناکا   گنیتناکا رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  FC-10-F11HE-950-02-12 و   # ربمان تراپ  اب   Fortigate 1100E لاوریاف نیالنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101003292000246 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 2 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  FC-10-F11HE-950-02-12 و   # ربمان تراپ  اب   Fortigate 1100E لاوریاف نیالنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  ماجنا  نامزاس  تیاس  لحم  رد  هدننک  نیمات  طسوت  یزاس  لاعف  رورس و  یسکورپ  یزادنا  هار 

دشاب یروف  تروصب  امتح  تسیابیم و  سنسیال  نیمات 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Fortigate 1 100EFortigate 1 100E  لاوریاف لاوریاف نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ اب  یگنهامه  تهج  - دوش هئارا  یتساوخرد  لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ

1101001107000101 زاین :  هرامش 
نیوزق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناجیابرذآ

هتسب 200 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم یراک  زور  رثکادح 35  یدقن  تروصب  هیوست  تخادرپ و  - دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ مناخ  اب  یگنهامه  تهج  - دوش هئارا 

3419743193 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239655-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225074-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن ود  تسویپ -  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   Fortiweb1000E لاوریاف نیالنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000247 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 2 دادعت : 

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

دوش یم  ماجنا  نامزاس  تیاس  لحم  رد  هدننک  نیمات  طسوت  یزاس  لاعف  رورس و  یسکورپ  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یروف  لیوحت  دشاب  یم  هباشمدک  ناریا 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  سنسیال  رابتعا  لوط  رد  رورس  یسکورپ  هیهت  نینچمه  دوشیم و  ماجنا  نامزاس  تیاس  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن هخسن ودود   تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب     Fortiweb1000EFortiweb1000E  لاوریاف لاوریاف نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2 12 1

رتویپماک رتویپماک یبناج   یبناج مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) رتویپماک یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003216 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ ایوپ  یاه  لح  هار  هدننک  هضرع  عجرم  بیس  یتراجت  مان  ید  یس  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  کینیلک  تیریدم  ناونع  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دنهس شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  هدنزاس  عجرم  دنهس 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   20X-DRU840A لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   20X-DRUV200-IDE لدم لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

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

برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 12 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   cm 99 لوط  MA591G لدم  USB لباک الاک :  مان 

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

رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 1 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0660706 حرط ناشفا  یسم 1  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 10 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا  ییاکیرمآ  لدم   mm 100 لک لوط   mm 10 رس زیاس  وسراهچ  یتشوگ  چیپ  الاک :  مان 

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

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  هزاب  رد  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یماکداش ) مناخ   ) هرامش 09151861728 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

بصن6071446 تازیهجت  هارمه  هب  هحفص 58)نیبرود  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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یمرظندم  لخاد  تخاس  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  قبط  هدننک  لرتنک  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001367 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نازاس میسرت  هدننک  هضرع  عجرم  سیدرپ  دلوم  نازاس  میسرت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   EMKO لدم روتارنژ  لرتنک  درب  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

سیدرپ دلوم 
تس 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یمنرارق  یسرربدروم  تاداهنشیپ  تروصنیاریغرددامن  لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم  اردوخ  یلامو  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188226-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژ روتارنژ لرتنک   لرتنک درب   درب هلصفنم   هلصفنم تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 110 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g8g6slfy2w6av?user=37505&ntc=6070260
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6070260?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل  قباطم  یتارباخم )  متسیس  تیفرظ  شیازفا  تهج  لوژام (  هارمه  هب   FE تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001130 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نایسراپ  یروآ  نف  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   AMROAD هدنزاس عجرم   FXE82113 لدم  pbx یتارباخم هعسوت  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMATIC S7-300 نویساموتا لرتنک و  متسیس   PLC هیذغت عبنم   VDC 24 لوژام الاک :  مان 
نامیلس دجسم  تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   ( ( تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یتارباخم )  )  یتارباخم متسیس   متسیس تیفرظ   تیفرظ شیازفا   شیازفا تهج   تهج لوژام (  (  لوژام هارمه   هارمه هبهب     FEFE  تراک تراک ناونع : : ناونع 2424

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 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

6070300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0000417 یاضاقت /MEGGITT مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000422 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  شیک  زیهجت  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGITT هدنزاس عجرم   MEGGITT یتراجت مان   IQS900 لدم  proximity یترواجم روسنس  الاک :  مان 

سیئوس
ددع 28 دادعت : 

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

ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6070510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام شوج  هطقن  هاگتسد  رپوتسا  هتسد  ناونع : 

14012418 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترواجم یترواجم روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 2525

obaraobara کرام   کرام شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 2626

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) لاچخی یامد  شیاپ  بو  تحت  دنمشوه و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ 

1101000257003213 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

FORAT یتراجت مان   VDC 24 ژاتلو هناخروتوم  یزاس  هنیهب  یتعنص و  لرتنک  گنیروتینام و  دربراک   HTL-RTU/PLC لدم  RTU/PLC دنمشوه رلرتنک  الاک :  مان 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دزی  نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 84 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - یدقن  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ینایتخر ) یاقآ   ) هرامش 09151861785 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

34221222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاچخی لاچخی یامد   یامد شیاپ   شیاپ بوبو   تحت   تحت وو   دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2727

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 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

6070705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FCV/JRHQHD 0140104- تخوس لرتنک  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000423 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . اداکسا متسیس  هعسوت  رواشم و  ینابیتشپ ،   ، یرادهگن یسدنهم ،  تامدخ  یراپسنورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ تامدخ  حرش  لیاف  اب  قباطم  لاس  - کی  تدم  هب 

1101005221000589 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/07 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FCV/JRHQHD 0 140 104FCV/JRHQHD 0 140 104 -- تخوس تخوس لرتنک   لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 2828

اداکسا اداکسا متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت وو   رواشم   رواشم ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ  ، ، یرادهگن یرادهگن یسدنهم ،  ،  یسدنهم تامدخ   تامدخ یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصا دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  قیرح  مالعا  متسیسرد  لوژام  اضاقت 0146043/ هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد 

1101093202000981 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   6GK1503_3CB00 لدم ساب  یفورپ  هب  یجورخ  یدورو و  لوژام  لاصتا  یارب  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
ناتسزوخ قفا  ناراک  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIMENS دنرب PLC تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005645 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7 153-1AA03-0XB0 لدم  ET 200 M یطابترا لوژام  الاک :  مان 

ددع 111 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساب ساب یفورپ   یفورپ هبهب   یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو لوژام   لوژام لاصتا   لاصتا یارب   یارب یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3030

SIMENSSIMENS دنرب   دنرب PLCPLC  تازیهجت تازیهجت ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تادنتسم  اب  قباطم  اقیقد  رکرام  تنیوپ و  تست  سکاب و  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000480 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
تاترما سراپ  نایوگ  مانپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  یج  یپ  یتراجت  مان   PGTP لدم تنیوپ  تست  یدتاک  تظافح  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

اناوت هلول  طوطخ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اناوت  هلول  طوطخ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  هلانیمرت  لدم 8  هیاپ  هارمه  هب  سکاب  دناب  لرتنک  هبعج  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
اناوت هلول  طوطخ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اناوت  هلول  طوطخ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  هلانیمرت  لدم 4  هیاپ  هارمه  هب  سکاب  دناب  لرتنک  هبعج  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هلول طوطخ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اناوت  هلول  طوطخ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   120x50 cm زیاس چیپ  نودب  لدم  هلول  طوطخ  دربراک  هداس  رکرام  الاک :  مان 
اناوت

ددع 40 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تادنتسم  اب  قباطم  اقیقد  رکرام  تنیوپ و  تست  سکاب و  دناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004262-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چیپ چیپ نودب   نودب لدم   لدم هلول   هلول طوطخ   طوطخ دربراک   دربراک هداس   هداس رکرام   رکرام -- هیاپ هیاپ هارمه   هارمه هبهب   سکاب   سکاب دناب   دناب لرتنک   لرتنک هبعج   هبعج -- تنیوپ تنیوپ تست   تست یدتاک   یدتاک تظافح   تظافح هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 110 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ny6bjsc58rszq?user=37505&ntc=6071278
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071278?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیر ین  یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002054 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 8 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***

یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

یتسد یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 110 ھحفص 26 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادیپس یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002057 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 8 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نادیپس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***

یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 110 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hxj4getma3b3c?user=37505&ntc=6070456
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزراکوریق یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002055 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 8 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***

یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 110 ھحفص 28 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنخ یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002058 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 8 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***

یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

یتسد یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسورس یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002056 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 8 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناتسورس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***

یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APOLLO دنرب قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005644 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   COOPER یتراجت مان   HD1 لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6071210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تسیل  قبط  جومروخ  یرونربیف  هنایاپ  یتسد  قیرح  افطا  یاهلوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002061 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  رهپس  یتراجت  مان   kg 6 یزلف لوسپک  یا  هناوتسا  لکش  قیرح  افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
نابآ

لوسپک 19 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دوش  یراذگراب  هناماس  ردو  هدومن  اضما  رهم و  لیمکت ،  ار  تسویپ  کرادم  افطل  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  هرامش 07733442140  هب  هرادا  تاعاس  رد  یولع 

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

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

APOLLOAPOLLO دنرب   دنرب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838

BCEBCE  میدس میدس تانبرکیب   تانبرکیب ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانجا مالقا و  تاصخشم و  ساسا  رب  ناویرم   C.G.S هاگتسیا تیاسا  قیرح  نالعا  متسیس  ماجنا  تازیهجت و  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1101091688000123 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب یم  لامعا  لباق   H.S.E دحاو دات  اب  یفرصم  مالقا  شهاک  ای  شیازفا  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33774252-087  ، 33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: 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

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  راجیب   C.G.S هاگتسیا تیاس  دنکوسای و  دابآ  نسح  زاگ  هرادا  قیرح  نالعا  متسیس  ماجنا  تازیهجت و  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  سانجا  مالقا و  تاصخشم و 

1101091688000122 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب یم  لامعا  لباق   H.S.E دحاو زوجم  ذخا  یگنهامه و  اب  یفرصم  مالقا  شهاک  ای  شیازفا  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33774252-087  ، 33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: 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

C.G.SC.G.S هاگتسیا   هاگتسیا تیاسا   تیاسا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ماجنا   ماجنا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4040

C.G.SC.G.S هاگتسیا   هاگتسیا تیاس   تیاس وو   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ماجنا   ماجنا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یئوراد  مولعو  یزاسوراد   :: 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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هدیسر  تاعالطا  یروانف  سانشراک  دات  هب  هک  هدش  تست  ( sftp) راد دلیش  سنزگن 6  هکبش  لباک  رتم   2000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092781000027 زاین :  هرامش 

ناهفصا یئوراد  مولعو  یزاسوراد  هدننک :  رازگرب 
قافآ هکبش  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 6   m 500 لوط  SFTP هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673461 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37927014-031  ، 36688064-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36680011-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب هدیسر   هدیسر تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف سانشراک   سانشراک دات   دات هبهب   هکهک   هدش   هدش تست   تست ( ( s ftpsftp)) راد راد دلیش   دلیش   66 سنزگن   سنزگن هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم   2 0002000 ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 110 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jz6vf95bn92m3?user=37505&ntc=6070149
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6070149?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یداهنشیپ  هیذغت  عبنم  اب   CISCO لدم هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001395000088 زاین :  هرامش 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2020NX-16X8 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146676455 یتسپ :  دک  سراف ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ظفاح ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281425-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  رثوک  هاگباوخ  تنرتنیا  یزادنا  هار  تهج  هکبش  تکوس   ، رتور  ، سلویاو ویدار   ، هکبش لباک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000900 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  رثوک  هاگباوخ  تنرتنیا  یزادنا  هار  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یتسویپ تسیل  قبط   1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناضمر سدنهم  سامت  هرامش  یراک  زور  تدم 20 هب  داتو  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  هاگشناد  لیوحت  یتسویپ  تسیل  قبط  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09173302957

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

53310347-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4343

هکبش هکبش تکوس   تکوس  ، ، رتور رتور  ، ، سلویاو سلویاو ویدار   ویدار  ، ، هکبش هکبش لباک   لباک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6070449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار طابترا  قیرط  زا  تنرتنیا  هکبش  اب  یصاصتخا  تروص  هب  نراقتم  هفرطود  طابترا  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000308 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هلحرم 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاسرا  تعرس Mbps 30 و  اب  تفایرد  ییویدار ،  طابترا  قیرط  زا  تنرتنیا  هکبش  اب  یصاصتخا  تروص  هب  نراقتم  هفرطود  طابترا  یرارقرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
TCP/IP ینف درادناتسا  ساسارب   ، 30Mbps تعرس

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192641-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصا دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  اضاقت 3031810353  هرامش  / ارتیاه یتسد  میسیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد 

1101093202000993 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   338PLUS لدم  GP یتسد میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار طابترا   طابترا قیرط   قیرط زازا   تنرتنیا   تنرتنیا هکبش   هکبش اباب   یصاصتخا   یصاصتخا تروص   تروص هبهب   نراقتم   نراقتم هفرطود   هفرطود طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 4545

ارتیاه ارتیاه یتسد   یتسد میسیب   میسیب ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  اه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعجارم  تسویپ  حرش  رد  تاصخشم  هب 

1101050381000051 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ییادف اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  رادقم 100  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 2 زیاس قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناریتسب هدننک  هضرع  عجرم   U-30A لدم  in 2\1 زیاس تاسیسات  یشک  هلول  رشاو  هرهم و  یپرک و  هعومجم  الاک :  مان 

تس 2,000 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 5 رطق  mm 3/5 لک لوط   cm 4/5 هوزر لوط  وس  ود  کالپلور  چیپ و  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هورگ 4159 فدص  ناشیدنا  کین  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   FEREL یتراجت مان   MDF تنیباک دربراک   FR-W.S لدم یزلف  چیپ  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

تراپ کبس  یانب  دهج  هدننک  هضرع  عجرم  لکش   U هتخاس شیپ  تکاد  الاک :  مان 
ددع 700 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان   CAT6 UTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

ددع 340 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

لدبم کاپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسین  وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 34 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ تکاد   تکاد  - - یزلف یزلف چیپ   چیپ وسوس -  -  ودود   کالپلور   کالپلور وو   چیپ   چیپ تاسیسات -  -  تاسیسات یشک   یشک هلول   هلول رشاو   رشاو وو   هرهم   هرهم وو   یپرک   یپرک هعومجم   هعومجم قرب -  -  قرب بسچ   بسچ راون   راون ناونع : : ناونع
هکبش هکبش لباک   لباک ناسین -  -  ناسین وردوخ   وردوخ زوزگا   زوزگا ریگادص   ریگادص دربراک   دربراک لبلب   یسکلف   یسکلف هلول   هلول  - - هکبش هکبش نوتسیک   نوتسیک تکوس   تکوس  - - لکش لکش   UU
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

c9200cx-12T-2x2G-ECatalist 9000 Compact switch12-Port Data only,Essentials.with چوس هاگتسد   16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Compatiable AC power supply

1101093733000388 زاین :  هرامش 
روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان   SERIES 9200 لدم یشزرل  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22164972 ینف :  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

c9200cx- 12T-2x2G-ECatalis t 9000  Compact switch12 -Port Data only,Essentials .w ithc9200cx- 12T-2x2G-ECatalis t 9000  Compact switch12 -Port Data only,Essentials .w ith چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   1616 ناونع : : ناونع
Compatiable AC power supplyCompatiable AC power supply

4848

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

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

زا 110 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/thrmrnkx55pkz?user=37505&ntc=6070652
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6070652?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000389 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   48PORT-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSCSCC5MM لدم  m 5 لوط دم 62/5  یتلام   SC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نایناحیر دار  هدننک  هضرع  عجرم   GOLDSTAR یتراجت مان   LG-3P-20 K-V لدم راود   single core روتروناک الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   nexus لدم تروپ  هکبش 20  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هکبش -  -  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4949
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راوید هب  بصن  تهج  درب 35*20  تیاو  هتخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000070 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DGS-1005A لدم تروپ  هکبش 5  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناریا ناکیلپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DOKUMENTAL هدنزاس عجرم  یمرگولیک  یکیتسالپ  هبد  درب  تیاو  کیژام  یجنران  رهوج  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
بوک رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   AZAR CO یتراجت مان   20x30 cm داعبا یزتناف  درب  تیاو  هتخت  الاک :  مان 

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

یدمحم هاش  اباب  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   QT/B 2850 لدم درب  تیاو  هتخت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
ردنقن یقدصم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  ناراک  زیهجت  یتراجت  مان   100x200 cm زیاس لدم 2013  درب  تیاو  هتخت  الاک :  مان 

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

ایرآ تعنص  نازادرپ  حرط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریجاس  یتراجت  مان   90x150 cm زیاس  T150 لدم درب  تیاو  هتخت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دوشیم ماجا  یراتسرپ  یرادا و  سانشراک  طسوت  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد 

یوضر 09378044841

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

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

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درب درب تیاو   تیاو هتخت   هتخت درب - - درب تیاو   تیاو کیژام   کیژام یجنران   یجنران رهوج   رهوج تروپ -  -  تروپ   55 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5050
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sdh.ztes200 چیئوس یزادنا  هار  بصن ،  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000037 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
sdh.ztes200 چیئوس یزادنا  هار  بصن ،  هیهت ،  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  ربتعم  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sdh.ztes200sdh.ztes200 چیئوس   چیئوس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 5151
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب و مالعتسا  حرش  قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!!  / یپملک رتم  یتلوم  هکبش و  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم 

1101093377000374 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیب کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HIOKI هدنزاس عجرم   HIOKI یتراجت مان  لدم 3287  یپملک  لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
للملا

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و مرتحم  هدننک ی  تکرش  طسوت  تسیابیم  ، زاگ تکرش  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  مرف  دنشاب  هتشادرظن  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  رهم و 

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپملک یپملک رتم   رتم یتلوم   یتلوم وو   هکبش   هکبش رتست   رتست ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یروانف تاقیقحت و  تنواعم  ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاگشناد

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیل 1 هاگشناد یلخاد  هرامش  48 اب هکبش  تحت   - لاتیجید دیربیاه  نفلتزکرم  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
VoIP کرتشم 16 ابهارمه (SIP) کنارتکنیل (E1PRI)و1

1101092301000024 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نفلتاراک تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  نفلتاراک  تامدخ  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   KT48IP لدم  IP PBX نفلت زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

الماک ناگیار  ینابیتشپ  لاس  تاعطق و10 ضیوعت  یتناراگ  یاراد 3 سانجا  لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 1 یمسر  روتکاف  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لتایک  تکرش  زا  رظن  دروم  هاگتسد  هطوبرم  سانشراک  دیئات  ددرگ  ریاد  رظن  دروم  زکرم  رد  هاگشناد  طوطخ  همادا  یناریا 

8174673461 یتسپ :  دک  بیرج ،  رازه  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923052-031  ، 37923056-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36687898-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت  - - لاتیجید لاتیجید دیربیاه   دیربیاه نفلتزکرم   نفلتزکرم هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا یتناراگ  اب   w73p لدم  yealink کنیلای هکبش  تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002936 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  کنیلای  یتراجت  مان   SIP-T21PE2 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب  w73p لدم  yealink کنیلای هکبش  تحت  نفلت  : الاک تاصخشم  / تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلصا یتناراگ 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001414 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینایجاح نامحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   ALFEX V لدم لاتیجید   TV تراک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

53183711 نفلت .دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد.دشاب  یم  تسویپ  اضاقت  لصا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب     w73pw73p  لدم لدم   yealinkyealink کنیلای   کنیلای هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 5454

لاتیجید لاتیجید تراک   تراک ناونع : : ناونع 5555

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

تسیل6070280 قباطم  یتارباخم )  متسیس  تیفرظ  شیازفا  تهج  لوژام (  هارمه  هب   FE تراک
 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  (

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لاچخی6070600 یامد  شیاپ  بو  تحت  دنمشوه و  هحفص 19)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6070818 .( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ ( .  مالعتسا  ربارب  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

رتویپماک6070909 یبناج  هحفص 13)مزاول  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن6071446 تازیهجت  هارمه  هب  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیرخ6071473 فیدر  - بسچ 6  دیرخ  هکبش - تاقلعتم  - هدننک وسکی  یتنگم و  زمرت  فدیر  دیرخ 4 
شیاس دض  دورتکلا 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) ناریدام ههام  یتناراگ 24  اب   PN-VU431A چنیا پراش 43  یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000540 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHARP یتراجت مان   PN-VU431 لدم  in 43 زیاس یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم وگخساپ  یلا 15  تعاس 8  نیب  سامت 06152116553  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

مالعتسا طیارش  تمیق و  داهنشیپ  مالعتسا  مرف  ءاضما  رهم و 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52116553-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام 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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دزی ناتسا  زاگ   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب یتساوخرد  زوجم  هارمه  هب  دات و   ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ .  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد   video wall تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن

1101091426000325 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

VIDEOWALL هدنزاس عجرم   VIDEOWALL SMD LED HIGREEN یتراجت مان   videowall SMD LED لدم  16x32 cm زیاس یتعنص  رگشیامن  الاک :  مان 
قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SMD LED HIGREEN

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  یتساوخرد  زوجم  هارمه  هب  دات و   ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ .  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد   video wall :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

videowall SMD LEDvideowall SMD LED  لدم لدم   1616 x32  cmx32  cm  زیاس زیاس یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  زاگ   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب یتساوخرد  زوجم  هارمه  هب  دات و   ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ .  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد   video wall تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن

1101091426000326 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

VIDEOWALL هدنزاس عجرم   VIDEOWALL SMD LED HIGREEN یتراجت مان   videowall SMD LED لدم  16x32 cm زیاس یتعنص  رگشیامن  الاک :  مان 
قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SMD LED HIGREEN

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  یتساوخرد  زوجم  هارمه  هب  دات و   ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ .  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد   video wall :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: 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

videowall SMD LEDvideowall SMD LED  لدم لدم   1616 x32  cmx32  cm  زیاس زیاس یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنامز هس  یهدنامرف  هاگتسد  طایتحا .  نز  کمشچ  هناخ  هس  گنر .  هس  ییامنهار  ارچ ؛ هناخ  هس  .رامش  سوکعم  هناخ  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتم کی  یکیتسال  هدننک  ادج  یتسد . ) - دنمشوه ) کیتاموتا

1201005784000004 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ددع  طایتحا 4  نز  کمشچ  هناخ  هس  ددع .   37 گنر هس  ییامنهار  غارچ  هناخ  هس   . ددع رامش 11 سوکعم  هناخ  هس  - 
.ددع یرتم 300  کی  یکیتسال  هدننک  ادج  ددع .   4 یتسد )  - دنمشوه ) کیتاموتا هنامز  هس  یهدنامرف  هاگتسد 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  356 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رها یرادرهش  نامتخاس  رها  رهش  حطس  رد  لیوحت  دشابیم .  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5451741377 یتسپ :  دک  رها ،  یرادرهش  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232401-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44232403-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنامز هنامز هسهس   یهدنامرف   یهدنامرف هاگتسد   هاگتسد طایتحا .  .  طایتحا نزنز   کمشچ   کمشچ هناخ   هناخ هسهس   گنر .  .  گنر هسهس   ییامنهار   ییامنهار ارچ ؛ ؛ ارچ هناخ   هناخ هسهس   .رامش   .رامش سوکعم   سوکعم هناخ   هناخ هسهس   ناونع : : ناونع
یرتم یرتم کیکی   یکیتسال   یکیتسال هدننک   هدننک ادج   ادج یتسد . ) . ) یتسد -- دنمشوه دنمشوه )) کیتاموتا کیتاموتا

5959
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6070127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیا 500 یرتیل ) 10  ) ینغور رنیت  رتیل  1160  ( یرتیل نلاگ 20  ) زبس یلودج  قارب  همین  ینغور  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیل 1160  ( یرتیل نلاگ 20 دیفس ( یلودج  قارب  همین  ینغور  گنر 

1201001258000108 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتیا 500 یرتیل ) 10  ) ینغور رنیت  رتیل  1160  ( یرتیل نلاگ 20  ) زبس یلودج  قارب  همین  ینغور  گنر  - 
رتیل 1160  ( یرتیل نلاگ 20 دیفس ( یلودج  قارب  همین  ینغور  گنر 

زبس یاضف  تامدخ  یرادهگن و  الاک :  هورگ 
رتیل  2,820 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک 

تسویپ تسیل  قبط  دوش  لیوحت  هیردیح 2 تبرتو  راطع  یتعنص  کرهش  ود  رد  اهالاک  لیوحت  لحم 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زبس زبس یلودج   یلودج قارب   قارب همین   همین ینغور   ینغور گنر   گنر ناونع : : ناونع 6060

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رواشم ) روشک یاه  هار  ینمیا  تاسیسات  تازیهجت و  میالع ، یارجا  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000173 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  طیارش  قبط  نادابآ  هاگدورف  یا  هغیت  ینفد - یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005423000090 زاین :  هرامش 

نادابا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  رهم و  اضما ، ، لیمکت تسیابیم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
حبص یلا 11  تعاس 9  هبنشود 1401/10/05  دیدزاب  تسیمازلا  دیدزاب 

یمشاه یاقآ  تسارح 09163318894  لوئسم  ییوگخساپ  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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک روشک یاه   یاه هار   هار ینمیا   ینمیا تاسیسات   تاسیسات وو   تازیهجت   تازیهجت میالع ، ، میالع یارجا   یارجا وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6161

هاگدورف هاگدورف یایا   هغیت   هغیت ینفد - - ینفد یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 110 ھحفص 50 
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  ناتسچولب (  ناتسیس و  ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  هیاپ  اب  یکیفارت  یاهولبات  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000560 زاین :  هرامش 

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

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینسح دمحم  یاقا   05431166206 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهروحم اهروحم ردرد   هیاپ   هیاپ اباب   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن 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 110 ھحفص 51 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6070994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قبط  ینف  تاصخشم  دادعت و  هب  یزرواشک  تاودا  راب و  تناو  یزاسراکشآ  صوصخم  باتزاب  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001144000176 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 1  ادزم 3  پچ  تمس  بقع  رپس  لغب  هعطق  گنربش  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسا زور  تخادرپ 30 دوشیم -  هداد  تدوع  دشاب  تساوخرد  زا  ریغ  الاک  هک  یتروص  رد  تسا -  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  تسا -  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن هئارا  اجکی  یلک و  تمیق  مالقا  لک  یارب  دنیامن - تسویپ  روتکاف  شیپ  سامت و  هرامش 

5136845353 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  عطاقت  ییابطابط  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4487154-0413  ، 34460064-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235753-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک یزرواشک تاودا   تاودا وو   راب   راب تناو   تناو یزاسراکشآ   یزاسراکشآ صوصخم   صوصخم باتزاب   باتزاب هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 110 ھحفص 52 
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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 10 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6071116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا نآ  بانط  یرتم و و  راون 2 - مورک لیتسا  حرط  مانث  - رتم هیاپ 1.5 عافترا  - بانط هارمهب  لیتسا  کرحتم  تافیرشتدنبهار  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفالک سنج 

1101001034005334 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیربت تراجت  نیمرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب   m 100 لوط  mm 15 تماخض یفنک  بانط  الاک :  مان 
فالک 100 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  اضاقت  هرامش  افطل  .دشابیم  اضاقت 0110604  هرامش 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بانط بانط هارمه   هارمه هبهب   لیتسا   لیتسا کرحتم   کرحتم تافیرشت   تافیرشت دنبهار   دنبهار هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 110 ھحفص 53 
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  کیتاموتا  برد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
". تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  "

1101093984001339 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

لیابوم .ددرگ  لصاح  سامت  یضاقتم ) هرادا  هدنیامن   ) یباهو سدنهم  اب  رهظزادعب  ات 16  حبص  یرادا 7  تعاس  رد  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   " :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
"09163809457

8814649913 یتسپ :  دک  هلال ،  کراپ  یوربور  سدق -  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334044-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335032-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 110 ھحفص 54 
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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 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070476 :: 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 

1101001183000236 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مشق نازاس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   FADINI یتراجت مان   NYOTA115 لدم یلیر  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
یرکف مرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نوفیت  هدنزاس  عجرم  نوفیت  یتراجت  مان   X1 لدم رد  ییوزاب  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 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  هدش  ماجنا  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 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس کراپ  یاه  هفرغ  تهج  تیروکس  هشیش  برد  ددع  بصن 8  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093584000011 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  راسناوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

راسناوخ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8791756451 یتسپ :  دک  ماما ،  نابایخ  راسناوخ  راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57773003-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57773008-031 :: 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

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  ژاپ و ...  یسمل  دپ  یک  هکبش ، تحت  لنپ  لرتنک  لماش  یتینما  یاهالاک  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رهشمالسا هبعش  )

1101001415000092 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیمرآ داورپ  کین  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   project لدم یکینورتکلا  رد  یمشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاصخشم و هب  ًامتح  - تسا تمیق  تبث  یتحار  یارب  طقف  هدوب ، هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - تسا هدننک  نیمأت  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  راکرتفد  تیلاعف و  لحم  تسیمازلا  - دوش تیاعر  جردنم  دراوم  هجوت و  تسویپ  تاحیضوت 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

همشچرس همشچرس کراپ   کراپ یاه   یاه هفرغ   هفرغ تهج   تهج تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش برد   برد ددع   ددع   88 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

یکینورتکلا یکینورتکلا ردرد   یمشچ   یمشچ -- ژاپ ژاپ یسمل   یسمل دپدپ   یکیک   هکبش ، ، هکبش تحت   تحت لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک لماش   لماش یتینما   یتینما یاهالاک   یاهالاک هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 110 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/htwgwpvvh6yjw?user=37505&ntc=6070872
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6070872?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5ugfcx8llwuva?user=37505&ntc=6070874
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6070874?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه نفلت  کناب  ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ و  طیارش  قبط  چناپ  لور  یدالوف  هرکرک  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهلک سدنهم   02833565675

1101001064000076 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهلک سدنهم  یگنهامه 02833565675  نفلت  کناب  ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ و  طیارش  قبط  چناپ  لور  یدالوف  هرکرک  بصن  دیرخ و   :: 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

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

چناپ چناپ لور   لور یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  ژاپ و ...  یسمل  دپ  یک  هکبش ، تحت  لنپ  لرتنک  لماش  یتینما  یاهالاک  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( میرک طابر  هبعش  )

1101001415000093 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیمرآ داورپ  کین  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   project لدم یکینورتکلا  رد  یمشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاصخشم و هب  ًامتح  - تسا تمیق  تبث  یتحار  یارب  طقف  هدوب ، هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - تسا هدننک  نیمأت  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  راکرتفد  تیلاعف و  لحم  تسیمازلا  - دوش تیاعر  جردنم  دراوم  هجوت و  تسویپ  تاحیضوت 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

یکینورتکلا یکینورتکلا ردرد   یمشچ   یمشچ ژاپ --  --  ژاپ یسمل   یسمل دپدپ   یکیک   هکبش ، ، هکبش تحت   تحت لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک لماش   لماش یتینما   یتینما یاهالاک   یاهالاک هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا تمیق  یراذگراب  زا  لبق  دیدزاب  / دوش هظحالم  تسویپ  تساوخرد  / هباشم دک  ناریا  / هاگتسد کیتاموتا 4  برد  ارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09121971560 یردیح سدنهم  ) یمازلا سانشراک 

1101050259001165 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نازاس برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   A1400T لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
کف نمیا 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا سانشراک  زا  تمیق  یراذگراب  زا  لبق  دیدزاب  هیدات  هگرب  نتفرگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هظحالم  امتح  دشابیم  تسویپ  قبط  تساوخرد 

ههام هیوست 2  / هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  / ناتسرامیب کینیلک  ارجا  لیوحت و 

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

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6070851 یا  هغیت  ینفد - یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 46)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بانط6071116 هارمه  هب  لیتسا  کرحتم  تافیرشت  دنبهار  هحفص 46)هیاپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7272
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دیرخ  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000206 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   OD-VPI325-35MLPVS لدم  POE تیلباق اب  WDR 128 db اب زیاروتوم  زنل  لسکیپ  اگم  هس  هکبش  تحت  لادنو  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
شیوپ هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-VPI326-36P لدم  POE تیلباق اب   WDR 128 db اب لسکیپاگم  هس  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت نایار 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-NP3336 لدم هلاناک  هکبش 36  تحت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا تمیق  هئارا  هب  تبسن  نآ  ساسارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  هدیدرگ و  همیمض  ینف  تاصخشم  یدنب و  هتسب  طیارش  اهب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یعقاو  ریغ  دکناریا  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمهب  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  روکذم  کرادم  هدومن و 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7373
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ناتسلگ کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش هعبات  یتبث  یاهدحاو  ناتسلگ و  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ناتسا یاه 

1101003528000016 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ناتسا یاه  ناتسرهش  هعبات  یتبث  یاهدحاو  ناتسلگ و  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  رد  یتساوخرد  تامدخ  حرش  .تسا  هباشم  یباختنا  دک 

4917753573 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  تلادع 21  ناگرگ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342005-017  ، 32341910-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32341917-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه ناتسرهش   ناتسرهش هعبات   هعبات یتبث   یتبث یاهدحاو   یاهدحاو وو   ناتسلگ   ناتسلگ کالما   کالما وو   دانسا   دانسا تبث   تبث لکلک   هرادا   هرادا ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
.ناتسا .ناتسا

7474
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نادهاز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ) ناوناب ناتسوب  رد  هدافتسا  تهج  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09158425823: سامت هرامش 

1101006008000069 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DAHUA 608 لدم هلاناک  هتسبرادم 32  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
زربلا دنمشوه  نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم 

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

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T43-15 لدم  IP لاتیجید یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
زربلا نیورآ  نازاس  دنمشوه 

ددع 36 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ) ناوناب ناتسوب  رد  هدافتسا  تهج  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09158425823: سامت هرامش 

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( حتفم هبعش   ) تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  هتسبرادم  یاهنیبرود  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000089 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا  - تسویپ تاحیضوت  هب  تّقد  - تسا تمیق  تبث  یتحار  یارب  طقف  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا  - هدننک نیمأت  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دینک تسویپ  ار  شریوصت  یهاوگ ، نتشاد  تروصرد  دینکن ، هفاضا  ار  هدوزفا  شزرا  تایلام  غلبم  - دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  راکرتفد  تیلاعف و  لحم 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث همانیهاوگو  یرادرب  هرهب  هناورپ  لصا  ربارب  یپک  هئارا   - یتسویپ تسیل  قبط  تازیهجتو  هتسبرادم  نیبرود  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  یراجت  تمالع 

1201003912000901 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصنو  دیرخ  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

یتسوپ تسیل  قبط   1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  تدم 20 هب  تخادرپ  هاگشناد  لیوحت  یتسویپ  تسیل  قبط  دیرخ   :: 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

53310347-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( حتفم حتفم هبعش   هبعش  ) ) تسویپ تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 7676

تازیهجتو تازیهجتو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  گیگ  هظفاح 64  تراک  -E6 نونک نیبرود  یرطاب   - هاگتسد کی  BP511 لدم نونک  نیبرود  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030523000016 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددع کی  گیگ  هظفاح 64  تراک  -E6 نونک نیبرود  یرطاب   - هاگتسد کی  BP511 لدم نونک  نیبرود  ژراش  - 

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

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

ددع کی  گیگ  هظفاح 64  تراک  -E6 نونک نیبرود  یرطاب   - هاگتسد کی  BP511 لدم نونک  نیبرود  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415814888 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - ءادهاژاساپ بنج  - گنژرا هچوک  - رصعیلو نادیم  یبرغلامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83211409-021  ، 83210000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88896465-021 :: 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

هردمرخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع کیکی   گیگ   گیگ هظفاح  6464   هظفاح تراک   تراک -- E6E6 نونک   نونک نیبرود   نیبرود یرطاب   یرطاب  - - هاگتسد هاگتسد کیکی   BP511BP511 لدم   لدم نونک   نونک نیبرود   نیبرود ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 7878

 .(  .( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ ( .  ( .  یتسویپ مالعتسا   مالعتسا ربارب   ربارب هتسب   هتسب رادم   رادم 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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 .( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ ( .  مالعتسا  ربارب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092200000084 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 32 زیاس  32lf51000 لدم یتعنص   LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20030 لدم  m 3 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم  سکابمک  یتراجت  مان   CA-15 لدم  15x15 cm زیاس کیتسالپ  نیبرود  یاه  لباک  تالاصتا  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

یداجس یضترمدیس 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
عجرم یبونج  یاقیرفآ  هدنزاس  روشک   JETNET یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   CX405 M-S لدم  m 0/5 لوط  Staking Cabel هکبش لباک  الاک :  مان 

گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع 
ددع 350 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   BRITON UVR 7TJM4ETH-D لدم هلاناک   DVR 4 شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-V3522 لدم ریغتم  زنل  لسکیپ و  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 09120670139  هرامش  اب  یئامنهار  هب  زاین  تروصرد  ددرگ .  همیمضو  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4571813147 یتسپ :  دک  هرد ،  مرخ  یرادرهش  ملعم  نادیم  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35531003-024  ، 35523377-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524008-024 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد یتسویپ 6  تاصخشم  قبط  تباث  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ای  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000279 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هتفات هدننک  هضرع  عجرم   AVIGILON یتراجت مان   5.0MP.HD.DN لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: 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

تباث تباث هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقن و لمح و  هنیزه.ددرگ  یراذگ  تمیق  هدش و  اضما  رهم و  مالعتسا.دشاب  یم  تسویپ  هب  مالعتسا  - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  یاه  هنیزه 

1101005037000041 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-CS20 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینوناق یاه  هنیزه  لقن و  لمح و  هنیزه.ددرگ  یراذگ  تمیق  هدش و  اضما  رهم و  مالعتسا.دشاب  یم  تسویپ  هب  مالعتسا  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب 

5178736345 یتسپ :  دک  زیربت ،  یزکرم  هناخباتک  هافر /  هاگشورف  بنج  هلال /  هار  راهچ  یدازآ /  خ  زیربت /  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34435650-041  ، 34406480-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34406481-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8181
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق قبط  لاتیجید  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000652 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  لادریش  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یریوصت  تراظن  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زین اه و  تسویپ  دادرارق و  سیون  شیپ  دات  لیمکت ،  هعلاطم ،  تسا .  دات  دروم  تسویپ  دادرارق  قبط  تامدخ  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایربکا یاقآ  ینف 64572543  سانشراک  یعیفش 75358219  // دشاب .  یم  یمازلا  خیرات 1401/10/05  ات  هناماس  رد  یراذگراب  ای  لاسرا 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092105000012 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09167159770 تسویپ -  تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815863188 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تارباخم  لک  هرادا  بنج  نازابناج -  راولب   - ریت نادیم.دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43345896-066  ، 33334797-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334791-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادرارق دادرارق قبط   قبط لاتیجید   لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8282

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف   ) مالعتسا طیارش  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  قباطم  بصن  تازیهجت  هارمه  هب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002814 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لانرتکسا دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 27 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 
نیبرود تکارب  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 87 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
وئدیو طبض  شخپ و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

قرب هکبش  گنیروتینام  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 11 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31365155-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

بصن بصن تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " 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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6071473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09193161815 یعیفش -  داوج  دمحم  ات 1401/10/9 -  زا 1401/9/28  هدننک -  وسکی  یتنگم و  زمرت  فدیر  دیرخ 4  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
ینیما 093531454466 دیعس  ات 101/10/3  زا 1401/9/28  هکبش -  تاقلعتم  فیدر   8 - 

فیدر  بسچ 6  دیرخ  - 
شیاس  دض  دورتکلا  دیرخ  - 

ALFETT هلاناک ود  یکیرتکلا  سیرگ  پمپ  دیرخ  - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  رپمآ ..  تلوولیک  سا 2  یپ  وی  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاچخی6070600 یامد  شیاپ  بو  تحت  دنمشوه و  هحفص 19)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6070705FCV/JRHQHD 0140104- تخوس لرتنک  هحفص 19)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

6070818 .( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ ( .  مالعتسا  ربارب  هتسب  رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " 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

6071216videowall SMD LED لدم  16x32 cm زیاس یتعنص  هحفص 44)رگشیامن  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6071287videowall SMD LED لدم  16x32 cm زیاس یتعنص  هحفص 44)رگشیامن  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

شیاس شیاس دضدض   دورتکلا   دورتکلا دیرخ   دیرخ فیدر   - - فیدر   66 بسچ   بسچ دیرخ   دیرخ هکبش - - هکبش تاقلعتم   تاقلعتم -- هدننک هدننک وسکی   وسکی وو   یتنگم   یتنگم زمرت   زمرت فدیر   فدیر   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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 " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) 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

6071128APOLLO دنرب قیرح  مالعا  هحفص 25)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ساب6071208 یفورپ  هب  یجورخ  یدورو و  لوژام  لاصتا  یارب  یطابترا  هحفص 19)لوژام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6071127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - همیمض تسیل  قبط  مج  یرونربیف  هنایاپ  یتسد  قیرح  افطا  یاهلوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002060 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  رهپس  یتراجت  مان   kg 6 یزلف لوسپک  یا  هناوتسا  لکش  قیرح  افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

نابآ
لوسپک 19 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دوش  یراذگراب  هناماس  ردو  هدومن  اضما  رهم و  لیمکت ،  ار  تسویپ  کرادم  افطل  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  هرامش 07733442140  هب  هرادا  تاعاس  رد  یولع 

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

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا   BCEBCE  میدس میدس تانبرکیب   تانبرکیب ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 8686
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم دالوف  عمتجم  لیتسا  سیلنتسا  لزان  یرپسا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000788 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطا  شاپ  بآ  رس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
تازیهجت تاصخشم 

ددع رادقم 80  لدم 403.526 -   TGS یاهشود چنیا  لزان 3  یرپسا 
لدم 403.486   CGS یاهشود چنیا  لزان 2/1-2  یرپسا 

لدم 405.328 چنیا  زیاس 2   COOLING GAS AFTER COOLER یاهشود لزان  یرپسا 

هنایم ) دالوف  عمتجم  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ 

یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 
یرفص 09377942435 سدنهم  تاشرافس  ینف  سانشراک 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

COOLING GASCOOLING GAS یاهشود   یاهشود لزان   لزان یرپسا   یرپسا چنیا -  -  چنیا   2 /12 /1 -- 22 لزان   لزان یرپسا   یرپسا  -  - 403.526403.526 لدم   لدم   TGSTGS یاهشود   یاهشود چنیا   چنیا لزان  33   لزان یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع
AFTER COOLERAFTER COOLER

8787
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6071421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود هاگشیالاپ  یزلف  یاه  هزاس  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000217 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش هب  مود  هاگشیالاپ  یتعنص  هدودحم  فلتخم  یاهتمسق  رد  هژورپ  یارجا  ) مود هاگشیالاپ  یزلف  یاه  هزاس  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(. دشابیم تسویپ 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب رتمیتناس  یاه 60*60 لاناپ  تبوطردض  ، شخو طخدض  قیرحدض ، ، کیتاتسا یتنآ   f77m لدم لیوارس  بذاک  فکدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرمرتم نازیم 185  هب  تام  مرک  گنر  هب  رتم و  یلیم   26mm تماخض

1101000071000123 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع  عجرم   mm 1/2 تماخض  60x60 cm داعبا  HPL بذاک فک  قرو  الاک :  مان 
قرو 185 دادعت : 

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

تهج.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  هطوبرم  یاهزوجم  لوصحم و  درادناتسا  یهاوگ  یراذگراب  .ددرگ  هعلاطم  یتسویپ  کرادم  دانسا و  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  لیابوم 09183717454  هرامش  هب  یلصاح  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا 

6616935383 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  دازآ  هاگشناد  بنج  نارادساپ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31132134-087  ، 33289200-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود هاگشیالاپ   هاگشیالاپ یزلف   یزلف یاه   یاه هزاس   هزاس قیرح   قیرح دضدض   ششوپ   ششوپ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888

لیوارس لیوارس بذاک   بذاک فکدیرخ   فکدیرخ ناونع : : ناونع 8989
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسد6070360 یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 25)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرون6070456 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 25)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرون6070457 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 25)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسد6070473 یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 25)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرون6070702 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 25)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6071127 افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  هحفص 8)شوماخ  قیرح  ( قیرح

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

6071128APOLLO دنرب قیرح  مالعا  هحفص 25)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ساب6071208 یفورپ  هب  یجورخ  یدورو و  لوژام  لاصتا  یارب  یطابترا  هحفص 19)لوژام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6071210BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  هحفص 25)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6071383C.G.S هاگتسیا تیاسا  قیرح  نالعا  متسیس  ماجنا  تازیهجت و  نیمات  هحفص 25)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرپسا6071396 چنیا -  لزان 2/1-2  یرپسا  لدم 403.526 -   TGS یاهشود چنیا  لزان 3  یرپسا 
COOLING GAS AFTER COOLER یاهشود لزان 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

6071401C.G.S هاگتسیا تیاس  قیرح و  نالعا  متسیس  ماجنا  تازیهجت و  نیمات  هحفص 25)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مود6071421 هاگشیالاپ  یزلف  یاه  هزاس  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هحفص 8)هیهت و  قیرح  ( قیرح

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

لیوارس6071425 بذاک  هحفص 8)فکدیرخ  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ  ) مالعتسا یهگآ  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط   ( Leader Tic  ) یناشن شتآ  یتارارح  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094734000319 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یترارح هدهاشم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم تمسق  رد  ار  هطوبرم  لیاف  لیمکت و  ار  مالعتسا  یهگآ  ، هناماسرد یداهنشیپ  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش  اذل  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  یراذگراب  یتسویپ 

یناشن شتآ  زادرپراک   09132243125 سامت :  هرامش 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  اب  پکسورکیم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093306000061 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
بطوپاکت هدننک  هضرع  عجرم  دنله   EUROMEX هدنزاس عجرم   DC5000 لدم پوکسورکیم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616914115 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  یکشزپ  هدکشناد.رنهاب  هاگشناد  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257675-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33527675-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ  ) ) مالعتسا مالعتسا یهگآ   یهگآ ردرد   جردنم   جردنم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  (  ( Leader T icLeader T ic  ) ) یناشن یناشن شتآ   شتآ یتارارح   یتارارح نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

پوکسورکیم پوکسورکیم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 15  لت 7720  پیت  هداس  یزیمور  نفلت  ددع / دادعت 5   TVD-1043i ابات لدم  یدحاو  کی  یریوصت  نوفیآ  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003143001056 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم کینورتکلا  ابات  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یریوصت  نوفیآ  دربراک   TVD-1024C لدم  CMOS تباث ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

SUMEC COMPLETE EQUIPMENT AND ENGINEERING هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم هدننک  نمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56257016-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدحاو یدحاو کیکی   یریوصت   یریوصت نوفیآ   نوفیآ جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 110 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5rq5xwgjaa6xq?user=37505&ntc=6070831
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6070831?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک ناتسا  تمالس  همیب  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 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Rally Plus لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  تیک  هفاضا 2- نفورکیم  اب  هارمه   Group لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003439000024 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هفاضا نفورکیم  اب  هارمه   Group لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  -1 - 

Rally Plus لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  تیک  -2
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ - دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  سانجا  - دشابیم هدننک  نیمات  اب  لک  هرادا  لحم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور   5 لقادح

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32133928-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتیجال کتیجال سنارفنک   سنارفنک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393
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ناتسرال 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 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  تنیالک  نیبرود و  رورس ، جیروتسا ، دراه  زا  یا  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000059 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TVS-682-I3 لدم  GB 8 جیروتسا سن  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  ینف  یاه  هصخشم  مالقا و  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  سیمارپ  جیروتسا  هب  طوبرم  یتساوخرد  یاه  دراه  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  ناگدنهد  داهنشیپ 

.دشاب یم  رودقم  الاک  دات  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم تنیالک   تنیالک وو   نیبرود   نیبرود رورس ، ، رورس جیروتسا ، ، جیروتسا دراه   دراه زازا   یایا   هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 9494
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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 07 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاسو رکذلا  ( لیذ  طباوض  تسویپ و  یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  یا  هنایار  یرصب و  یعمس و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( نیبرود

1101003002000830 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48866312   DSC-H10/S لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 ( نیبرود لیاسو  رکذلا  ( لیذ  طباوض  تسویپ و  یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  یا  هنایار  یرصب و  یعمس و  تازیهجت   :: 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

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

نیبرود6070171 متسیس  یارجا  یتعنص و  کرهش  یهاگراک  هیحان  رباعم  ییانشور  قرب و  نیمات 
یتعنص کرهش  هتسبرادم 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینف6070255 تاصخشم  قبط   ( Leader Tic  ) یناشن شتآ  یتارارح  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ 
( تسویپ  ) مالعتسا یهگآ  رد  جردنم 

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ6070266 دیرخ  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  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

ناتسلگ و6070273 کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و 
.ناتسا یاه  ناتسرهش  هعبات  یتبث  یاهدحاو 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6070324 رادم  یاه  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

پوکسورکیم6070417 هحفص 12)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

نیبرود نیبرود لیاسو   لیاسو رکذلا   ( ( رکذلا لیذ   لیذ طباوض   طباوض وو   تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یایا   هنایار   هنایار وو   یرصب   یرصب وو   یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
((

9595
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6070439 هحفص 33)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6070705FCV/JRHQHD 0140104- تخوس لرتنک  هحفص 19)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6070729( حتفم هبعش   ) تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  هتسبرادم  یاهنیبرود  هعومجم  هحفص 58)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجتو6070787 هتسبرادم  نیبرود  بصنو  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هظفاح 607080764 تراک  -E6 نونک نیبرود  یرطاب   - هاگتسد کی  BP511 لدم نونک  نیبرود  ژراش 
ددع کی  گیگ 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6070818 .( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ ( .  مالعتسا  ربارب  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

یدحاو6070831 کی  یریوصت  نوفیآ  هحفص 12)جیکپ  نیبرود  ( نیبرود

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

تباث6070836 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

کتیجال6070919 سنارفنک  هحفص 12)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6071073 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

تسویپ6071151 تسیل  قباطم  تنیالک  نیبرود و  رورس ، جیروتسا ، دراه  زا  یا  هحفص 12)هعومجم  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ و6071209 یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  یا  هنایار  یرصب و  یعمس و  تازیهجت 
 ( نیبرود لیاسو  رکذلا  ( لیذ  طباوض 

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6071304 هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6071446 تازیهجت  هارمه  هب  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسچولب ناتسیس و  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ اتید  توص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003724000134 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت توص  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نارهت  توص  رذآ  هدنزاس  عجرم   SN-1500 MRP لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  نوسکلس  یتراجت  مان   CWB3060 لدم روتکژرپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  یراوید  هیاپ  الاک :  مان 
باتفآ ناریوصت  اترآ  هدنزاس 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دنرب  داهنشیپ و  یناریا  یالاک  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  الاک  دشاب -  یم  هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   - دوش صخشم 

9817679617 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  رهشمرخ و  راولب  عطاقت  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449291-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449890-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ اتید   :: 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

روتکژرپ6071412 اتید  توص و  هحفص 80)متسیس  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید وو   توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9696
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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 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  دربراک  دراه  ددع  دادعت 115  هظفحم و  ددع  هارمه 4  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
VNX5400

1101007001000322 زاین :  هرامش 
صاخ یماهس  نادمه  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

EMC یتراجت مان   VNX5400 لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  دربراک  دراه  ددع  دادعت 115  هظفحم و  ددع  هارمه 4  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هعومجم  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریازا  )VNX5400 لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  دربراک  دراه  ددع  دادعت 115  هظفحم و  ددع  هارمه 4  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هعومجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یموب  یاه  تکرش  اب  تیولوا   ( دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  تسا ،  هدش  هدافتسا  هباشم 

6515914478 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لاوحا - تبث  هرادا  بنج  همیب - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38219870-081  ، 38219871-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38219870-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

99 ت 1  / 024 :: م م ن /  یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

icofc.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب  ) ناریگناخ  D هجیروش یزاس  هریخذ  حرط  ( E100N تیعقوم  ) هاچ 70 ینایرج  هلول  طخ  یهاچرس و  تالیهست  ثادحا  الاک و  هیهت  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( PC تروص

وروی لایر و 923.470   557.012.240.364 دروآرب :

زاگ تفن و  هتشر  هیاپ 4  رد  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  22.612.561.803 نیمضت :

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

ناریگناخ تایلمع  هقطنم  یوضر ، ناسارخ  ناتسا  رد  عقاو  هژورپ  لحم   :: سردآ سردآ

02187524432  - 1456 :: نفلت :: ntsw.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدم لدم هنایار   هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس دربراک   دربراک دراه   دراه ددع   ددع   1 151 15 دادعت   دادعت وو   هظفحم   هظفحم ددع   ددع   44 هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع
VNX5400VNX5400

9797

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ حرط   حرط ( ( E100NE100N  تیعقوم تیعقوم  ) ) 7070 هاچ   هاچ ینایرج   ینایرج هلول   هلول طخطخ   وو   یهاچرس   یهاچرس تالیهست   تالیهست ثادحا   ثادحا وو   الاک   الاک هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

متسیس6070728 دربراک  دراه  ددع  دادعت 115  هظفحم و  ددع  هارمه 4  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هعومجم 
VNX5400 لدم هنایار  زاس  هریخذ 

هحفص 80) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تیعقوم6071112  ) هاچ 70 ینایرج  هلول  طخ  یهاچرس و  تالیهست  ثادحا  الاک و  هیهت  هژورپ  یراذگاو 
یزاس هریخذ  حرط  ( E100N

هحفص 80) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6070851 یا  هغیت  ینفد - یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 46)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بانط6071116 هارمه  هب  لیتسا  کرحتم  تافیرشت  دنبهار  هحفص 46)هیاپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بانط6071116 هارمه  هب  لیتسا  کرحتم  تافیرشت  دنبهار  هحفص 46)هیاپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتام روفنا  یهاوگ  یاراد  یناریا  رورس  تیولوا  تسویپ )  تسیل  قبط   ) کیتام روفنا  ویب  هورگ  هنایار  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000899 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیتام روفنا  یهاوگ  یاراد  یناریا  رورس  تیولوا  تسویپ )  تسیل  قبط   ) کیتام روفنا  ویب  هورگ  هنایار  متسیس  دیرخ  - 

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

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

زور یس  زا  دعب  هاگشناد  زاین  دروم  کرادم  هیااو  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هدز  ناسکی  روتکافو  یداهنشیپ  تمیق  طسوتم  ینف  یگنهامه  تهج  هرامش 09173303491 یراک 

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

53353615-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-181-SB-1401-310 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp رورس تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتام کیتام روفنا   روفنا یهاوگ   یهاوگ یاراد   یاراد یناریا   یناریا رورس   رورس تیولوا   تیولوا تسویپ )  )  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) کیتام کیتام روفنا   روفنا ویب   ویب هورگ   هورگ هنایار   هنایار متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

hphp  رورس رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 100100
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ناریا ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/133/م یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  خیرات 1401/10/03  هب  هبنش  زور  زا   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هب  هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو 

iciiclab.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  دادعت 6  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  یهگآ و  رشن  یسانشراک ، یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

: نفلت  196763735 یتسپ : دک  هرامش 16  یزاریش ،) ظفاح   ) یدیعس دیهش  نایایخ  اقیرفآ ،)  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت ، یزکرم : رتفد  هناخریبد   :: سردآ سردآ
(021  ) 22057154  – 2256794

33808350  – 7 نفلت :  8335144114 یتسپدک : ناریا  ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش  نارهت ، _ ناهفصا هداج  رتمولیک 15  ناهفصا ، عمتجم : هناخریبد 
(031)

03133942800 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

q2r41a ربمان تراپ   HDD: SSF 2.4TB 10K تاصخشم اب   MSA2040 Verssion GL220P008 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003383000035 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 8 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یتساوخرد  یاه  متیآ  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن یرازگراب  نکسا و  ار  تسویپ  لیاف  اضما  رهم و  هب  روهمم  لیمکت و  زا  سپ  هدنهد  داهنشیپ 

دیئامرف لصاح  سامت  یروجهم  سدنهم  یاقآ  بانج  هرامش 09123808315  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

8917697998 یتسپ :  دک  لابقا ،  یروانف  زکرم  یرهطم  دیهش  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37256129-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37256128-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دادعت   دادعت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 10 110 1

q2 r41aq2 r41a ربمان   ربمان تراپ   تراپ   HDD: SSF 2 .4TB 10KHDD: SSF 2 .4TB 10K تاصخشم   تاصخشم اباب     MSA2040  Verss ion GL220P008MSA2040  Verss ion GL220P008 رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 102102
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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 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / ددرگ هعجارم  تسویپب  دشابیم  هباشم  دکنازیا  /casing 0139153 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007632 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تلم نازاسهب  هدننک  هضرع  عجرم  نازاسهب  یتراجت  مان   Hot Swap case R208 لدم تنامکر  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هب  زاجم  یناگدنزاس  طقفدشابیم  یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / ددرگ هعجارم  تسویپب  دشابیم  هباشم  دکنازیا  /casing 0139153 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  تخاس  یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس  یشهوژپ و  لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنامکر تنامکر رورس   رورس ناونع : : ناونع 103103
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعنص نامرد  تشادهب و  هدافتسا  تهج   HPE Proliant DL 380 GHERATION 8SFF 10GEN رورس هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دراد تسویپ  تسیل  ) رهشوب تفن 
1101095166000264 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 

اران
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ناتسا الاک  لیوحت  لحمدوش  دیق  روتکاف  شیپ  - دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسابع سدنهم  سامت 09171788667  هرامش  - دشاب یم  مج  دیحوت  ناتسرامیب  - مج ناتسرهش  رهشوب 

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623174-077  ، 37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن تعنص   تعنص نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج   HPE Proliant DL 380 GHERATION 8SFF 10GENHPE Proliant DL 380 GHERATION 8SFF 10GEN  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دراد دراد تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل )) رهشوب رهشوب

104104
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بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 G10 لدم هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000075 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  لاسرا  هنیزه  - 09173628033: سامت هرامش  تسویپ ***  حرشب  تاصخشم   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674500-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دجاسم روما  هب  یگدیسر  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 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هتشذگ  روتکاف  شیپو  مالعتسا  تساوخرد  تسویپ  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095308000117 زاین :  هرامش 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتشذگ  روتکاف  شیپو  مالعتسا  تساوخرد  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316713499 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  دراطع  هچوک  شبن  یبونج  هاگشناد  نابایخ  یروهمج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66499068-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66958996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380 G10DL380 G10 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 105105

TS-459MPTS-459MP  لدم لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 106106
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  رورس  یکدی  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000735 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس لباش  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 1200   W 1200 رورس هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Enterprise لدم  GB 300 تیفرظ لانرتنیا  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زادرپ نایسراپ  یروآ  نف  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   Connectors یتراجت مان   RJ45-STX-RAIL هنایار هکبش  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زادرپ نایسراپ  یروآ  نف  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   Connectors یتراجت مان   CAT6A-RJ45 لدم هنایار  هکبش  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نازاس دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  نیورآ  نازاس  دنمشوه  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 2 زیاس یکیتسالپ  سنج   UPVC لدم هکبش  تکاد  الاک :  مان 
زربلا نیورآ 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ییاضر نیرسن  هدننک  هضرع  عجرم  بوناد  هدنزاس  عجرم   m 2 لوط  cm 9 زیاس هنایار  هکبش  یکیتسالپ  ینیمز  تکاد  الاک :  مان 
هخاش 200 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
یحتف هشیرو  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8GB/500662-B21 لدم رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

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

هدهعرب یتسپ  یاه  هنیزه  - تسیمازلا یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندومن  تسویپ  - دشاب یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  هدوب و  هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09365147233 دشابیم ناگدننک  نیمأت 

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

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

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهب تکرش  رورس  قاتا  ثادحا  هژورپ  دانسا  تاعلاطم و  لیمکت  روظنم  هب  تیحالص  یاراد  رواشم  سدنهم  تامدخ  زا  هدافتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب 

1101092660000734 زاین :  هرامش 
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاگ تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  رورس  قاتا  ثادحا  هژورپ  دانسا  تاعلاطم و  لیمکت  روظنم  هب  تیحالص  یاراد  رواشم  سدنهم  تامدخ  زا  هدافتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناراسچگ

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

32220575-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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

یناریا6070281 رورس  تیولوا  تسویپ )  تسیل  قبط   ) کیتام روفنا  ویب  هورگ  هنایار  متسیس  دیرخ 
کیتام روفنا  یهاوگ  یاراد 

هحفص 82) رورس  ( رورس

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

هطقن6070471 رد 40  ششوپ  رورس و  گنیتناکا  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6070517hp رورس هحفص 82)تاعطق  رورس  ( رورس

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

رورس6070552 هاگتسد  دادعت 6  هحفص 82)نیمأت  رورس  ( رورس

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

6070647HDD: SSF 2.4TB 10K تاصخشم اب   MSA2040 Verssion GL220P008 رورس دراه 
q2r41a ربمان تراپ 

هحفص 82) رورس  ( رورس

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

6070729( حتفم هبعش   ) تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  هتسبرادم  یاهنیبرود  هعومجم  هحفص 58)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تنامکر6070947 هحفص 82)رورس  رورس  ( رورس

رورس رورس قاتا   قاتا ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ دانسا   دانسا وو   تاعلاطم   تاعلاطم لیمکت   لیمکت روظنم   روظنم هبهب   تیحالص   تیحالص یاراد   یاراد رواشم   رواشم سدنهم   سدنهم تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا ناونع : : ناونع 108108

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

تسویپ6071151 تسیل  قباطم  تنیالک  نیبرود و  رورس ، جیروتسا ، دراه  زا  یا  هحفص 12)هعومجم  نیبرود  ( نیبرود

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

تهج6071169  HPE Proliant DL 380 GHERATION 8SFF 10GEN رورس هاگتسد  دیرخ 
( دراد تسویپ  تسیل  ) رهشوب تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدافتسا 

هحفص 82) رورس  ( رورس

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

6071214DL380 G10 لدم هنایار  هحفص 82)رورس  رورس  ( رورس

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

6071291TS-459MP لدم هنایار  هحفص 82)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6071315 یکدی  تاعطق  هحفص 82)دیرخ  رورس  ( رورس

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

دانسا6071403 تاعلاطم و  لیمکت  روظنم  هب  تیحالص  یاراد  رواشم  سدنهم  تامدخ  زا  هدافتسا 
رورس قاتا  ثادحا  هژورپ 

هحفص 82) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-180-SB-1401-307 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ یاهدحاو  نشیربیو  روسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاگ یزاگ یاهدحاو   یاهدحاو نشیربیو   نشیربیو روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  یکینورتکلا و ...  مشچ  روسنس  ییاپریز ، لادپ  لماش  یتینما  یاهالاک  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000091 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیمرآ داورپ  کین  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   project لدم یکینورتکلا  رد  یمشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم و هب  ًامتح  - تسا تمیق  تبث  یتحار  یارب  طقف  هدوب ، هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - تسا هدننک  نیمأت  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  راکرتفد  تیلاعف و  لحم  تسیمازلا  - دوش تیاعر  جردنم  دراوم  هجوت و  تسویپ  تاحیضوت 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ..  .. وو یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ روسنس   روسنس ییاپریز ، ، ییاپریز لادپ   لادپ لماش   لماش یتینما   یتینما یاهالاک   یاهالاک هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

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

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

6070931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعومجم   1 چیئوس  = سراپ  رپمآ  تلوولیک 1250 دیلک 20  کرحتم  تباث و  تکتنک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  3 چیئوس =  سراپ  تلوولیک  دیلک 20  یا  هلحرمود  زاگ  راشف  روسنس 

1101001313000273 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

YANGQUAN SUNRISING TRADING CO . هدنزاس عجرم   FIXED CONTACT یتراجت مان  لدم 6137  یزاگ  رنویسکس  دربراک  تباث  تکاتنک  الاک :  مان 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   LTD

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزیورپ 09128801191 سدنهم  سانشراک :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127838671 یشابهد :  یزادرپراک : 

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

33239826-028  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپمآ رپمآ 12501250 تلوولیک   تلوولیک   2020 دیلک   دیلک کرحتم   کرحتم وو   تباث   تباث تکتنک   تکتنک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا رتسگ  هلول  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6071355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ID0013/IDE2060-FB0A یباتک ییاقلا  روسنس  .تسا  هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تلو  ات 60  هدش  ادیپ  لداعم  یاهروسنس  هیذغت  .V=20-25 V AC/D SN=20-60 MM

1101001512000016 زاین :  هرامش 
نیارفسا رتسگ  هلول  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XS1M30PAW01D لدم یئاقلا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تلو  ات 60  هدش  ادیپ  لداعم  یاهروسنس  هیذغت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفایرد زا  سپ  هام  رثکادح 1  تخادرپ  الاک .  تلاصا  دات  تهج  مزال  کرادم  هیارا 

9669189111 یتسپ :  دک  درونجب ،  - نیارفسا هداج  رتمولیک 10 نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217301-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217332-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یباتک یباتک ییاقلا   ییاقلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 110 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/el64exjpl6zw4?user=37505&ntc=6071355
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071355?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهگن ریمعت و  تاعطق  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
-klx30 ینک پمر  گنیسیم  روسنس  رلدنیش 9300 - یقرب  هل  چوسورکیم پ  - klx30 یقرب پمر  هناش  - klx30 ینک پمر  تلاپ  رلدنیش 9300 - یقرب  هلپ  پتسا  - 

...و  یقرب  هلپ  گنیسیم  روسنس 
1201001121000196 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 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد تدوع  الاک  رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم 

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

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

یترواجم6070300 هحفص 19)روسنس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزاگ6070606 یاهدحاو  نشیربیو  روسنس  هحفص 90)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

6070869 .. یکینورتکلا و مشچ  روسنس  ییاپریز ، لادپ  لماش  یتینما  یاهالاک  هعومجم  هحفص 90)کی  روسنس  ( روسنس

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

رپمآ6070931 تلوولیک 1250 دیلک 20  کرحتم  تباث و  تکتنک  هحفص 90)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

یباتک6071355 ییاقلا  هحفص 90)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یرادهگن6071494 ریمعت و  تاعطق  هحفص 90)مزاول و  روسنس  ( روسنس

یرادهگن یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 113113

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 " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  روتالوگر  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001364 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لعشم سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MADAS یتراجت مان  زوسزاگ  لعشم   RAMPA8 لدم راشف  میظنت  چیئوس  رتلیف و  یقرب و  ریش  روتالگر و  هعومجم  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: 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

.ددرگ6070126 هعجارم  تسویپ  هب  ....و  روتالوگر  هحفص 95)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6070439 هحفص 33)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6070652c9200cx-12T-2x2G-ECatalist 9000 Compact switch12-Port چوس هاگتسد   16
Data only,Essentials.with Compatiable AC power supply

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6070849 هکبش  اتید  چیئوس  هکبش -  هحفص 33)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

درب6070856 تیاو  هتخت  درب - تیاو  کیژام  یجنران  رهوج  تروپ -  هکبش 5  اتید  هحفص 33)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رپمآ6070931 تلوولیک 1250 دیلک 20  کرحتم  تباث و  تکتنک  هحفص 90)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

6071068sdh.ztes200 چیئوس یزادنا  هار  بصن ،  هحفص 33)هیهت ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   ....و   ....و روتالوگر   روتالوگر نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  لفق  هریگتسد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

1101093993000557 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیلیآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیلیآ  یتراجت  مان  لدم 7062   cm 7 زیاس یموینیمولآ  سنج  یچوس  لفق  هریگتسد  الاک :  مان 
یمیش سراپ  نوتسیترآ 

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

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح هاش   09112207158 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لفق لفق وو   هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  رتور  چوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094853000013 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  رتور  چوس و  دیرخ  - 

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

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  رتور  چوس و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33350680-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360108-011 :: 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

لفق6070338 هحفص 96)هریگتسد و  چوس  ( چوس

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

تسویپ6070618 تسیل  قباطم  هکبش  رتور  چوس و  هحفص 96)دیرخ  چوس  ( چوس

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

6070652c9200cx-12T-2x2G-ECatalist 9000 Compact switch12-Port چوس هاگتسد   16
Data only,Essentials.with Compatiable AC power supply

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بصن6071446 تازیهجت  هارمه  هب  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادهگن6071494 ریمعت و  تاعطق  هحفص 90)مزاول و  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم هکبش   هکبش رتور   رتور وو   چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 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

6071272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوغرم دنرب  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تفن ، رابنا  هناخزامن  تهج  تسویپ  تسیل  دادعت  تاصخشم و  قبط  رسکیم و ...  وکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا

1101091539000095 زاین :  هرامش 
زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

DC یتراجت مان  لدم 4000  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسیمازلا داتس  هناماس  رد  گولاتاک  لماک و  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  اب  بصن  لمح و  هنیزه 

.دشاب هلاسکی  لقادح  یتناراگ  یاراد 

3149779451 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یرادا  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3242501-026  ، 32542501-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32542506-026 :: 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

تازیهجتو6070787 هتسبرادم  نیبرود  بصنو  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کتیجال6070919 سنارفنک  هحفص 12)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

رسکیم6071272 هحفص 97)وکا  توص  ( توص

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

هتسبرادم6071304 هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکژرپ6071412 اتید  توص و  هحفص 80)متسیس  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رسکیم رسکیم وکا   وکا ناونع : : ناونع 1171 17
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یلزنا نالیگ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزناردنب نالیگ -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  دحاو  یا  هنایار  تازیهجت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094739000008 زاین :  هرامش 

یلزنا نالیگ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  تسویپ  زاین  دروم  تاعطق  تاصخشم  هچرتفد  مالعتسا و  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4314637758 یتسپ :  دک  یلزنا ،  ردنب  نالیگ - ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44553185-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44553185-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لک  یسرزاب  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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6070561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  قبط  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004990000048 زاین :  هرامش 

روشک لک  یسرزاب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 23 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  قبط  الاک  دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581715411 یتسپ :  دک  ینرق ،  شبن خ  یناقلاط  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88321545-021  ، 61362038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88837978-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلزناردنب یلزناردنب نالیگ -  -  نالیگ یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد للملا   للملا نیب   نیب سیدرپ   سیدرپ دحاو   دحاو یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 118118

چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 1191 19
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دک  ناریا  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000224 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TR-FMW1 لدم  in 4 زیاس یناشن  شتآ  فک  بآ و  روتینام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  زور  رثکادح 60  تخادرپ  ینامز  هزاب  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یضاقتم ،  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هبعش 5  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6070965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED جنیا ناریا 24  تخاس  روتینام  ددع  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092217000012 زاین :  هرامش 

ناهفصا جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X-VISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  In 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

زور هد  اتیاهن  روتکاف  غلبم.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  تسپ و  هنیزه.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  زیراو  یمسر  روتکاف  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یرادنا  هار  تست و  زا  سپ  یراک 

8175785651 یتسپ :  دک  یبرغ ،  رظن  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36278391-031  ، 36278847-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274486-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ فکفک   وو   بآبآ   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

LEDLED  جنیا جنیا ناریا  2424   ناریا تخاس   تخاس روتینام   روتینام ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gdm-245 ln تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000311 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

gdm-245 ln :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gdm-245 lngdm-245 ln ناونع : : ناونع 122122

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 110 ھحفص 102 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rnu59vfl4ggf5?user=37505&ntc=6071205
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6071205?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یا هنایار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005449000010 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MK400 لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
GREEN یتراجت مان   Magnum plus لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Trio لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   TP1000 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1399N لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .ددرگ مالعا  تسویپ  تاصخشم  هب  هجوت  اب  تمیق  .ددرگ ( یرازگراب  اددجم  ءاضما و  رهم و  ددرگ ، هظحالم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن لصاح  سامت  هرامش 09133829433  اب  یئایض  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاحیضوت  هب  زاین  تروص  رد  - 

8817653138 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223557-038  ، 32240001-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221902-038 :: 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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دجاسم روما  هب  یگدیسر  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 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6071349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  مالعتسا  نیمه  قبط  چنیا  زیاس 27   PRO MP271P لدم یآ  سا  ما  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095308000118 زاین :  هرامش 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  مالعتسا  نیمه  قبط  چنیا  زیاس 27   PRO MP271P لدم یآ  سا  ما  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316713499 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  دراطع  هچوک  شبن  یبونج  هاگشناد  نابایخ  یروهمج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66499068-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66958996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتعنص6070276 روتینام  هحفص 44)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6070423 - نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  دحاو  یا  هنایار  تازیهجت  مالعتسا 
یلزناردنب

هحفص 98) روتینام  ( روتینام

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

چنیا6070561 هحفص 98)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

لاچخی6070600 یامد  شیاپ  بو  تحت  دنمشوه و  هحفص 19)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن6070790 شتآ  فک  بآ و  روتینام  هحفص 98)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6070818 .( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ ( .  مالعتسا  ربارب  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

6070965LED جنیا ناریا 24  تخاس  روتینام  ددع  هحفص 98)دیرخ 5  روتینام  ( روتینام

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

6071205gdm-245 ln(98 هحفص روتینام  ( روتینام

CRTCRT روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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

یا6071218 هنایار  تازیهجت  هحفص 98)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6071349CRT روتینام هحفص 98)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

بصن6071446 تازیهجت  هارمه  هب  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6071452( - کیناکم هلت  یاه   PLC نیب طابترا  داجیا   ) طخ 2  PLC گنیروتینام رازفا و  مرن  یاقترا 
 ( کیناکم هلت  یاه   PLC نیب طابترا  داجیا   ) ماخ داوم  یایسآ   PLC یاقترا

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

نیبرود6070171 متسیس  یارجا  یتعنص و  کرهش  یهاگراک  هیحان  رباعم  ییانشور  قرب و  نیمات 
یتعنص کرهش  هتسبرادم 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6070324 رادم  یاه  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

6070729( حتفم هبعش   ) تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  هتسبرادم  یاهنیبرود  هعومجم  هحفص 58)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجتو6070787 هتسبرادم  نیبرود  بصنو  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6071304 هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000735 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  لماک  سیک  - 

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

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

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: 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

6070102Ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  یا  هخسن  ینامزاس 350  سوریو  یتنا  هحفص 13)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6070389padvish antivirus - corporate ربراک -  شیوداپ 300  سوریو  هحفص 13)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6070447 تکوس   ، رتور  ، سلویاو ویدار   ، هکبش لباک  تازیهجت  هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هطقن6070471 رد 40  ششوپ  رورس و  گنیتناکا  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم6070695 اب  لماک  هحفص 104)سیک  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6070844Fortigate 1100E لاوریاف نیالنآ  هحفص 13)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6070848 رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ود6070883 تسویپ -  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   Fortiweb1000E لاوریاف نیالنآ  سنسیال 
هخسن

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تاقلعتم تاقلعتم اباب   لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 110 ھحفص 106 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u8e5eztauwe2d?user=37505&ntc=6070695
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6070695?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

رتویپماک6070909 یبناج  هحفص 13)مزاول  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دادرارق6071159 قبط  لاتیجید  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 58)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6071446 تازیهجت  هارمه  هب  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6071452( - کیناکم هلت  یاه   PLC نیب طابترا  داجیا   ) طخ 2  PLC گنیروتینام رازفا و  مرن  یاقترا 
 ( کیناکم هلت  یاه   PLC نیب طابترا  داجیا   ) ماخ داوم  یایسآ   PLC یاقترا

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص 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

دادرارق6071159 قبط  لاتیجید  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 58)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " 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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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لدم  نوسپا  روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ 

EPSON-EB-E01
1101091173000051 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رالیگ تعنص  ارای  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نوسپا  یتراجت  مان   VS 250 لدم  HDMI لباک قرب و  لباک  اب  اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  تاصخشم  هب  ههام  هجو 4 تخادرپ 

دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  یتسیاب  الاک  هدنشورف و  هدهعب  لمح  هیارک  دهشم و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لویحت  لحم 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ 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

6070897EPSON-EB-E01 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  کی  هحفص 106)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژرپ6071412 اتید  توص و  هحفص 80)متسیس  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

EPSON-EB-E01EPSON-EB-E01 لدم   لدم نوسپا   نوسپا روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   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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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-W49 نوسپا روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000297 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-S6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لحم  ردالاک  لیوحت  دیئامرف و  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36524342-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6070878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-X51 نوسپا روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000298 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-X6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لحم  رد  الاک  لیوحت  دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36524342-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EB-W49EB-W49  نوسپا نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 127127

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 128128
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6071017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-U 42 نوسپا روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000299 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-G5350 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لحم  رد  الاک  لیوحت  دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36524342-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6070803EB-W49 نوسپا روتکژورپ  هحفص 107)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6070878 هحفص 107)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

6070897EPSON-EB-E01 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  کی  هحفص 106)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

6071017EB-U 42 نوسپا روتکژورپ  هحفص 107)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چناپ6070912 لور  یدالوف  هرکرک  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

EB-U 42EB-U 42 نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 129129

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