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

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 18

140 1140 1 یدید     66 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((00))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2626))

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

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

زا 31 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 22

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) access  " 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  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) wim  " 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 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 18

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

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

زا 31 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( 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 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 31 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

زا 31 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6086139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نواعت هعسوت  کناب  تابلاطم  یریگیپ  لوصو و  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000312 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یرازگراب  تمیق و  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  رد  جردنم  تامدخ  حرش  تامازلا و  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  و 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب تابلاطم   تابلاطم یریگیپ   یریگیپ وو   لوصو   لوصو هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 31 ھحفص 5 
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6086140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  الاک  قباطم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دودحمان هخسن  یا 1000  هفرح  هخسن  راپاچ - کینورتکلا  تسپ  رازفا  مرن 

1101004813000376 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

یار نیون  اسرب  هدننک  هضرع  عجرم  تفاس  اسرب  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   BPMS دنیآرف رب  ینتبم  زاس و  متسیس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1,000 دادعت : 

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

.دشابیم  ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن راپاچ - هب  یلبق  یاه  لیمیا  لاقتنا  هیاپ - + حطس  رد  ینابیتشپ  تامدخ  دودحمان -  هخسن  یا 1000  هفرح  هخسن  راپاچ - کینورتکلا  تسپ  رازفا  مرنهاوگ   - 2

یزادنا هار  و 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BPMSBPMS دنیآرف   دنیآرف ربرب   ینتبم   ینتبم وو   زاس   زاس متسیس   متسیس ناونع   ناونع بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 22

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bootable usb یور هب  لانیجیروا  سیفآ 2021  لانیجیروا و  زودنیو 11 رازفا  مرن  یارب  هباشم  یاهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000251 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   PROPLUS 2016 هخسن سیفآ  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  درادناتسا  هخسن 2016  رورس  زودنیو  لماع  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس یروانف  سانشراک  دیئات  زا  سپ  باسح  هیوست.دشاب   lisence retail لانیجیروا و هراشا  دروم  یاهرازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PROPLUSPROPLUS   20 1620 16 هخسن   هخسن سیفآ   سیفآ یکینورتکلا   یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هراد  یلخاد  لاتروپ  هناماس  یارجا  یحارط و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000165 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج ( دادرارق رخا  هحفص  ناگدننک (  نیمات  هیلوا  یبایزرا  مرف  رد  یتساوخرد  کرادم  هارمه  هب  هدرک  رهم  لیمکت و  ارنآ  دانسا  تفایرد  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یرازگراب  هناماس  نیمه  رد  یسررب 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: 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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک اب 200   ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  سناسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000101 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  دیوردنا  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458205-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک هراد   هراد یلخاد   یلخاد لاتروپ   لاتروپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 44

ربراک ربراک   2 00200 اباب     ultimateultimate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سناسیل   سناسیل ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 31 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g46ggzjn5jtvw?user=37505&ntc=6086273
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6086273?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2jh2jhlq3le6v?user=37505&ntc=6086281
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6086281?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6086369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  اهس  هناماس  ینابرهم و  هناماس   Ux وUi مرفتلپ یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000223 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  یاهتکرش  قباوس  تاصخشم ، هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یقهیب  یاقا  هرامش 02123902237  اب  یگنهامه  تهج  (: 2

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهس اهس هناماس   هناماس وو   ینابرهم   ینابرهم هناماس   هناماس   UxUx  وو UiUi مرفتلپ   مرفتلپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 66

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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6086208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ لزید  یلرتنک  لنپ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000348 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 750  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دروم  قوف  دک  ناریا  دیئامرف ، مادقا  تسویپ  راک  حرش  ساسا  رب  افرص " تمیق  داهنشیپ  هئارا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  دانسا  لیذ  کینورتکلا  یاضما  جرد 

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

1313581-0773  ، 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

روسرپمک روسرپمک صوصخم   صوصخم لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات روتارنژ -  -  روتارنژ لزید   لزید یلرتنک   یلرتنک لنپ   لنپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONTROL UNIT, P/N. 3818237 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WATER PUMP, P/F. 3803930

1101001034005406 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرابج دیما  هدننک  هضرع  عجرم   WATER PUMP یتراجت مان   S4F-18 لدم بآ  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ورسخ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   Etatron یتراجت مان   CL(A)-PH-RX-F CONTROL UNIT لدم عیانص  یموومع  تایلمع  تازیهجت  لرتنک  دحاو  الاک :  مان 

بط اسیدم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  یلام  / ینف کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  حرش  ساسا  رب  یلام  / ینف تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  افطل  دشاب ، یم  تساوخرد 0130404  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیولسع  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  برد 

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

83768220-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عیانص عیانص یمومع   یمومع تایلمع   تایلمع تازیهجت   تازیهجت لرتنک   لرتنک دحاو   دحاو بآبآ -  -  پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 88

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 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لماک  لاچماپ  لیرزوه  ریاف  هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002986 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
لوا نایتاره  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  لاچماپ  یتعنص  هورگ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1  لاچماپ  لدم   70x90 cm داعبا یناشن  شتآ  ولق  ود  هبعج  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ ولق   ولق ودود   هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 99

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   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6086275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیاع  شوپفک  ددع  یناشن و و 2  شتآ  لوسپک  ددع  دیرخ 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  زکرم  نیا  ات  راب  لمح  هنیزه   . دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  امتح 

1101094853000027 زاین :  هرامش 
روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   GULF OILANDGAS یتراجت مان   FM200 لدم یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  قیاع  شوپفک  ددع  یناشن و و 2  شتآ  لوسپک  ددع  دیرخ 12   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  زکرم  نیا  ات  راب  لمح  هنیزه   . دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  امتح 

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

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

33360108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیاع قیاع شوپفک   شوپفک ددع   ددع   22 وو   وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ددع   ددع   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6086129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دیئامرف هعجارم  تسویپ  هب  افطل  هیضرف  اهدک  ناریا   ) تسویپ ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001165 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-SR لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   NEXUS 5000 لدم  expansion module هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 111 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TP-Link & D-Link لدم  POE تروپ هکبش 48  اتید  چیئوس 

1101005660000077 زاین :  هرامش 
یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 

ایشرپ هدیا  ربا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیس  پیآ  یتراجت  مان   48100P6 لدم  POE تروپ هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک دات  زا  دعب  زور  یلا 14  هیوست 7 

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602130-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POEPOE  تروپ تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ELU33 یتارباخم تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TMW یتارباخم تراک 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000354 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم  FAT-90 1501-Master card with TRK slot لدم نفلت  زکرم  هاگتسد  رد   IP-PBX کنارت لاتیجید  چیئوس IP و  لرتنک  دربراک  هعطق  تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ELU33 یتارباخم تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
TMW یتارباخم تراک 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TMWTMW  یتارباخم یتارباخم تراک   تراک   ELU33ELU33  یتارباخم یتارباخم تراک   تراک ناونع : : ناونع 1313

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000181 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

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

1401/10/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامن لصاح  سامت  هرامش 09141053787  هب  یهاش  سدنهم  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  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

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

ربراک6086281 اب 200   ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 5)سناسیل  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1414

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

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6086317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  قباطم  لاو  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003033000021 زاین :  هرامش 

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازگراب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاو لاو وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایع 400 اب  حلسم  ینتب  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( قیقد تروصب  تسویپ ( رد  تاصخشم  اه و  سکع  قبط 

(( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ))
1101093035000782 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ هدننک نیمات  هدهع  هب  بصن و ...  تهج  مزال  لیاسو  لاسرا و  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ یاه  سکع  تاصخشم و  قبط 

یرابتعا

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

400400 رایع   رایع اباب   حلسم   حلسم ینتب   ینتب دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رایرهش و یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یتسویپ  تسیل  حرش  هب  ادهش  ریواصت  مان و  هب  نیزم  یا  هیاپورو  بوکراوید  یاهولبات  هیهت  تهج  هدش  ماجنا  مالعتسا   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101095293000010 زاین :  هرامش 
رایرهش یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

m- لدم  31x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  کیتاتسا  ورتکلا  ششوپ  اب  ینهآ  سنج  یدروجال  یراتشون  گنربش  هیاپ و  اب  رباعم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
یدمحم دوعسم  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یدمحم  یتعنص  هاگراک  یتراجت  مان   3180

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یراذگرابو  هدومن  روهمم   ، هدرکدولناد هناماسزا  ارءاهب  مالعتسا  دانسا  تسیابیم  ناگدننک  نیماتو  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351859831 یتسپ :  دک  رظنم ،  امیس  نامزاس  ناوضر  تشهب  هب  هدیسرن  مالسا  ناگدنمر  راولب  زامن  نادیم  رایرهش - رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65222222-021  ، 65272111-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65272111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراتشون یراتشون گنربش   گنربش وو   هیاپ   هیاپ اباب   رباعم   رباعم یرابخا   یرابخا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 1717

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

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

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

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

6086272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس رد  لیوحت   . ییولیک یاه 50 هتسب  رد  ییادز  خی  یبور و  فرب  صوصخم  هروا  مرگ  ولیک  لداعم 50.000 نت   50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدورف  8b

1101001621000279 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  هدننک  هضرع  عجرم  ناگدرل  هروا  ییایمیش  دوک  یتراجت  مان   kg 50 یکیتسالپ ینوگ  هجرد 1  قبطنم  ان  هروا  الاک :  مان 
هسیک 50 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهدنرب قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

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

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رایع 6086240400 اب  حلسم  ینتب  هحفص 18)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ییادز ییادز خیخی   وو   یبور   یبور فرب   فرب صوصخم   صوصخم هروا   هروا مرگ   مرگ ولیک   ولیک 50 .00050 .000 لداعم   لداعم نتنت     5050 ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 31 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dzd26snugkzkf?user=37505&ntc=6086272
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6086272?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
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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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 18 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاع یاروش  زا  ینابیتشپ  هتشر  رد  هبتر  یاراد  یتسیاب  هدننک  تکرش.هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120 سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب کیتامروفنا 

1101093856002432 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض مالعتسا  گرب  هارمه  هب  هدومن و  ءاضما  رهم و  زین  ار  یتسویپ  قاروا  مرف و  ءاضما  رهم و  لیمکت و  نمض  یتسیاب  مرتحم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

هتسبرادم6086247 نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120 هحفص 22)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رایع 6086240400 اب  حلسم  ینتب  هحفص 18)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 120120 یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 31 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zt3hqbnxhdjgx?user=37505&ntc=6086247
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6086247?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

رایع 6086240400 اب  حلسم  ینتب  هحفص 18)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6086143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک هریخذ  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000200 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ همیمض  قباطم  هدننک  هریخذ  رورس  دراه  - 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  24 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 60  دشابیم  هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرظن 09371905001 سدنهم  یاقآ  زرورهم 09122905505  سدنهم  ینف  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک هریخذ   هریخذ رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 31 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nr54ydvye7jp5?user=37505&ntc=6086143
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6086143?code=37505
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6086147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  قباطم  لک  هرادا  رد  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005442000002 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 15 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیب و نینچمه  هتشاد و  اتفا  هیدیئات  تسیاب  یم  امازلا  ناگدننک  تکرش  انمض  تسویپ  یاهلیاف  قباطم  لک  هرادا  رد  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  تایلام 

6931983994 یتسپ :  دک  مالیا ،  یعامتجا  نیمات  نامزاس  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331054-084  ، 33380666-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33380666-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 2 12 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 31 ھحفص 24 
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ همیمض  قباطم  رورس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000201 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  همیمض  قباطم  رورس  هاگتسد  - 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 60  دشابیم  هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرظن 09371905001 سدنهم  یاقآ  زرورهم 09122905505  سدنهم  ینف  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدننک6086143 هریخذ  رورس  هحفص 23)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس6086147 قاتا  یزاس  هحفص 23)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

6086173PROPLUS 2016 هخسن سیفآ  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هحفص 5)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6086307 هحفص 23)هاگتسد  رورس  ( رورس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 31 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب یا  هقطنم  بآ  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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6086157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارو بصن  هنیزه..ددع  پماتسا 1 تراتسا  دیلک  - هقلح یسکلف 10 هلول  - رتم 300 4*2 قرب لباک  10005P لدم یتکرحروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا 

1101001431000371 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکزیراک یمیحر  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یکزیراک  یمیحر  یدهم  هدنزاس  عجرم   IGC یتراجت مان   P2000P1000 لدم میس  اب  یتکرح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

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

عجرم یفالک  هتسب   m 100 لوط  60227IEC 02 ISIRI 60702 حرط  mm^2 4 عطقم حطس  یسم  سنج   V 750-450 ژاتلو  1x4 ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 
نامک لباک  عیانص  هدننک  هضرع 

فالک 300 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 10 دادعت : 

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

دنمرنه 09173771734 دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراتسا6086157 دیلک  - هقلح یسکلف 10 هلول  - رتم 300 4*2 قرب لباک  10005P لدم یتکرحروسنس 
پماتسا

هحفص 26) روسنس  ( روسنس

پماتسا پماتسا تراتسا   تراتسا دیلک   دیلک -- هقلح هقلح 1010 یسکلف   یسکلف هلول   هلول -- رتم رتم 300300   44** 22 قرب قرب لباک   لباک 1000510005 PP  لدم لدم یتکرحروسنس   یتکرحروسنس ناونع : : ناونع 2323

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 " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

وکسیس6086129 هحفص 13)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6086137POE تروپ هکبش 48  اتید  هحفص 13)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6086223TMW یتارباخم تراک   ELU33 یتارباخم هحفص 13)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 31 ھحفص 27 

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


نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6086212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002984 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ هنایار  هعسوت  تراجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   VS207 لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2394A لدم  in 23 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B/S-2039 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

دیئات دروم  یداهنشیپ  لدم  / مالعتسا تاصخشم  قباطم  تسویپ و  مالعتسا  رد  طقف  تمیق  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 31 ھحفص 28 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هنایار و  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000402 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   STEREO SPEAKER Z120-EMEA 000513-980 لدم  W 1/2 ناوت هکت  وگ 2  دنلب  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 5000  تس  ده  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
داسرف رتسگ  طابترا 
تس 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاقلعتم هنایار و  هاگتسد  دیرخ 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ طیارش  طباوض و  تاعالطا ، قبط 

دیریگب سامت  هرامش 09123593150  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 
( تسا هباشم  دک  ناریا  )

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

88345191-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  دروبیک  روتینام و  سیک و  تاعالطا  تیفماک و  تهج  زا  تسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ تسیمازلا 09123138548  یگنهامه 

هزور یرابتعا 90  تخادرپ 
1101096102001358 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  وویا  نیرگ  یتراجت  مان   Green EVO Gen8 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یرتویپماک6086212 هحفص 27)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم6086234 هنایار و  هاگتسد  هحفص 27)دیرخ 20  روتینام  ( روتینام

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

لماک6086306 هنایار  هحفص 27)سیک  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هتسبرادم6086247 نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120 هحفص 22)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لماک لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 2626
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کناب6086139 تابلاطم  یریگیپ  لوصو و  هحفص 5)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6086140BPMS دنیآرف رب  ینتبم  زاس و  متسیس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 5)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6086173PROPLUS 2016 هخسن سیفآ  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هحفص 5)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6086281 اب 200   ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 5)سناسیل  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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