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

( 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 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

( 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  • --

140 1140 1 یدید   هبنش  2424   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 12 , 0 10 , 0002 12 , 0 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   402رالد , 130402 , تاراما130 تاراما مهرد   11مهرد 1 , 2801 1 1 , 280

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   201هکس ,450 , 00020 1 ,450 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس285,350285,350رالد سیئوس کنارف   441کنارف , 000441 , 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس ,500 , 000122 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   306رالد , 100306 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   108لایر ,940108 ,940

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 77,000هکس , 00077,000 , وروی000 442وروی ,780442 ژورن780, ژورن نورک   41نورک ,30041 ,300

رایع رایع   1818 یالط   ,19یالط 143,00019, سیلگنا143,000 سیلگنا دنوپ   نپاژ499,870499,870دنوپ نپاژ نینی   دصکی   319,680319,680دصکی

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
((22))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2828))

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

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

زا 33 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 12

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 18

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

( 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  • --

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

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

زا 33 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

( 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 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( 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 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " 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 33 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

( 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  • --

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

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

زا 33 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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001093202000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144848 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس رد  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   PB-3140810366-SE اضاقت هرامش  هب  تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401

دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا  یروانف  هزوح  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

18,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشابیم  یمازلا  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هیارا  ییاهن ، باسح  هیوست  تهج  راک  مامتا  زا  سپ  نیمضت :  تاحیضوت 
12:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  اه  نامیپ  روما  هرادا  یتسپ 161 - قودنص  هیدیما - ناتسزوخ -  ، 6364146113 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ 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 33 ھحفص 5 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربراک هدش 300 مالعا  تاصخشمو  تساوخرد  قبط   bitdefender یرازفا مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000436 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یربراک هدش 300 مالعا  تاصخشمو  تساوخرد  قبط   bitdefender یرازفا مرن  هتسب  - 

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

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

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

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

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاناوب رصعیلو  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  طیارش  ساسارب  تاناوب  ناتسرامیب  رازفا )  مرن  رازفا و  تخس   ) یا هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090744000005 زاین :  هرامش 

دیدج تاناوب  جع   رصع   یلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

تاناوب رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  رد  جردنم  طیارش  ساسا  رب  تاناوب  ناتسرامیب  رازفا )  مرن  رازفا و  تخس   ) یا هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  روما  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7397154767 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تاناوب   سراف  تاناوب ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44406930-071  ، 44403068-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44406941-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

bitdefenderbitdefender  یرازفا یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 22

ناتسرامیب ناتسرامیب رازفا   رازفا مرن - - مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس  - - یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 33 ھحفص 6 
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ناهفصا ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6144914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(س) ارهزلا همطاف  ناتسرامیب  یرتویپماک  یاههاگتسد  هیلک  هعطق  نیمات  اب  یرازفا  ینابیتشپ  یرادهگن و   ، تاریمعت سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق یاهتسویپ  بسح  لاس  تدم 1  هب  دابآ  فجن 

1101004718000140 زاین :  هرامش 
ناهفصا ارهزلا س   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هب  یهدزایتما  لودجرد  یفیک  یبایزرا  ساسارب  هدننک  نیمات  باختنا  تسا  یمازلا  تسویپ  یاهمرفو  کرادم  هیلک  یراذگرابواضماورهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ناتسرامیب  لیوحت  کرادم 1401/10/28 یسررب  نامزاتاتیاهنایو  یراذگراب  هناماسرد  یبایزرا  تهج  مزال  کرادم  تسا  مالعتسارد  ناگدننک 

8519841151 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  یحلاص  دیهش  نابوتا  رتمولیک 3  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42443112-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42450119-031 :: 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  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرتویپماک یرتویپماک یاههاگتسد   یاههاگتسد هیلک   هیلک هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   یرازفا   یرازفا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، تاریمعت تاریمعت وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 33 ھحفص 7 
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تخاسریز تاطابترا  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 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد -  یرونربیف  هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002289 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

زدهد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف هنایاپ   هنایاپ لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس تایلمع   تایلمع 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 33 ھحفص 8 
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تخاسریز تاطابترا  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 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  لگتفه -  یرونربیف  هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002290 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

لگتفه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف هنایاپ   هنایاپ لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 33 ھحفص 9 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنصرتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000489 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  8 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدیسر  تاداهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  یتسویپ -  تسیل  قبط   :: 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

33046152-024  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6144988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنصرتویپماک یتعنصرتویپماک ناونع : : ناونع 77

لماک لماک گنیریب   گنیریب گنیریب / / گنیریب رلور   رلور اباب   هدش   هدش ماوت   ماوت ناقاتای   ناقاتای هتسوپ   هتسوپ //L84L84  وو   R90R90 ونر   ونر یتسد   یتسد سکبریگ   سکبریگ بقع   بقع هدند   هدند گنیریب   گنیریب یکدی   یکدی هعطق   هعطق شوب   شوب ناونع : : ناونع
تناو تناو کوی   کوی لفق   لفق رشاو   رشاو وو   گنیریب   گنیریب وو   جروف   جروف هعومجم   هعومجم // الخالخ تخت   تخت یراون   یراون رتلیف   رتلیف هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک گنیربلور   گنیربلور وو   گنیریب   گنیریب شوب   شوب هعومجم   هعومجم // هیلخت هیلخت ریش   ریش

یژویفیرتناس یژویفیرتناس یکیرتکلا   یکیرتکلا پمپ   پمپ یدالوف   یدالوف لماک   لماک گنیریب   گنیریب // پمپ پمپ دربراک   دربراک گنیریب   گنیریب لماک   لماک روتوم   روتوم دایماز / / دایماز ناسین   ناسین

88
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132523  اب  قباطم   radial ball تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008516 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 و R90 ونر یتسد  سکبریگ  بقع  هدند  گنیریب  یکدی  هعطق  شوب  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   SPLIT ROLLER BEARING یتراجت مان   7406E لدم  mm x 200/340 mm 310/174 زیاس گنیریب  رلور  اب  هدش  ماوت  ناقاتای  هتسوپ  الاک :  مان 
نایدیشر یتعنص  نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک 

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

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
الخ تخت  یراون  رتلیف  هاگتسد  دربراک  گنیربلور  گنیریب و  شوب  هعومجم  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

الخ تحت  یراون  رتلیف  هاگتسد  دربراک  گنیربلور  گنیریب و  شوب  هعومجم  الاک :  مان 
تس 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 

ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI
تس 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ZHEJIANG WANGUO IMPORTANDEXPORT CO.LTD هدنزاس عجرم   Z24 دایماز ناسین  تناو  کوی  لفق  رشاو  گنیریب و  جروف و  هعومجم  الاک :  مان 

سوت نازاس  تکرح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
تس 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناهاپس راک  یژرنا و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HL21-10 لدم پمپ  دربراک  گنیریب  لماک  روتوم  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZE100-400AND400 V/3P/50HZ لدم یژویفیرتناس  یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطاو  مالعا  یاهمتسیس  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000203 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میکح تاعالطا  یروانف  مرتحم  سانشراک  یتسویپ  تاحیضوت  تساوخرد و  تسیل و  قباطم  افطل  : دشابیم هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  یجدیه 

1101005443000243 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم   cm 80 قمع  U 40 عافترا رالودم  حرط   in 19 درادناتسا اب  کینورتکلا  تارباخم و  اتید و  هکبش  تازیهجت  دنمشوه  کر  الاک :  مان 
ایاپ یطابترا 
ددع 1 دادعت : 

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

شزرا یهاوگ  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  دشابیم  ناجنز  یجدیه  میکح  کینیلک  یلپرد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هزور   45 ادودح هطوبرم  سانشراک  طسوت  الاک  لیوحتزا  سپ  روتکاف  تخادرپ  تسیمازلا  هدوزفا 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33727009-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا وو   تارباخم   تارباخم وو   اتید   اتید هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دنمشوه   دنمشوه کرکر   ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  یدقن -  تخادرپ  - یمومع یاه  هناخباتک  کیتورکیم  رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003175000104 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدج یالاک  تدوع و  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  بیاعم  تریاغم و  تروصرد  - سانشراک دات  زا  سپ  تخادرپ  - هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 09102030255 سانشراک  سامت  هرامش  - ددرگ یم  تفایرد 

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471612-024  ، 33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ هبهب   یلیمکت   یلیمکت تاعالطا   تاعالطا یدقن -  -  یدقن تخادرپ   تخادرپ -- یمومع یمومع یاه   یاه هناخباتک   هناخباتک کیتورکیم   کیتورکیم رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  قبط  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000021 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   HUA WEI یتراجت مان   S5328C-EI-24S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

فدص تراجت  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M1132 MFP لدم هراک  هس  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   GX24-i718S لدم  in 24 زیاس  AIO هچراپکی هنایار  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسارخ یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  و  دشاب )  یکی  هناماس  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  تمیق   ) یمازلا تسویپ  لیاف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیمکت تاعالطا  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هرامش 09365611852  اب  سامت  سردم 41  شبن  یبونج 

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430202-056  ، 32430203-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430201-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 16 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش تکرش تاریمعت   تاریمعت وو   تارباخم   تارباخم وو   یلام   یلام -- یرادا یرادا روما   روما نامتخاس   نامتخاس یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دروم یالاک  کالم  ناراسچگ -  تکرش  تاریمعت  تارباخم و  یلام و  - یرادا روما  نامتخاس  یلخاد  هکبش  یزاس  هدایپ  یزادنا و  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  دیدزاب  زور  تسیل  زاین ،

1101092660000809 زاین :  هرامش 
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس ایاپ  | یراوید  | هکبش متسیس  تازیهجت  هسفق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
Cat6| تروپ  DL24|24| کنیل - ید |STP  | لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
SC| سنزگن  | یرون ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

سکلپاد | سنزگن |ST-ST| دم یتلام  | یرتم  1  | یرون ربیف  لباک  چپ  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
یس یو  یپ  | رادرایش | دنارگل  | یشک میس  تکاد  الاک :  مان 

ددع 630 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

(Indoor  ) یلخاد یاضف  | سنزگن  | هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
(| PE  ) نلیتا یلپ   | 7| وکنیل | یکیتسالپ شکور  اب  اکیلیس  (| single mode  ) یتلاح کت  یرون | ربیف  لباک  الاک :  مان 

مرگولیک 2,000 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

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

- یرادا روما  دیدج  نامتخاس  یلخاد  هکبش  یزاس  هدایپ  یزادنا و  هار  روظنم  هب  یا  هژورپ  دراد  رظن  رد  ناراسچگ  زاگو  تفن  یرادرب  هرهب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  حبص  تعاس 9  خیرات 1401/10/25  رد  راک  حرش  تفایرد  دیدزاب و  .دیامن  ارجا  تاریمعت  تارباخم و  یاهنامتخاس  یلام و 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224114-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

switch HP 1930-PN:JL862A تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000457 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   HP 2620-24 Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

switch HP 1930-PN:JL862A :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  هب  عاجرا  دک  ناریا  رد  هباشت  لیلد  هب 

ههام هس  باسح  هیوست  هوحن 
.ددرگ یراذگراب  اددجم  یراذگ و  تمیق  تسویپ  تسیل  تسا  دنمشهاوخ 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرونربیف6144598 هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  هحفص 7)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرونربیف6144601 هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  هحفص 7)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6144690 رازفا  مرن - رازفا و  تخس   - یا هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  روما  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تامازلا6144877 تاصخشم و  اب  قباطم  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، لاسرا  ، هیهت
دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  یباختنا  دک  ناریا  تسویپ 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

switch HP 1930-PN:JL862Aswitch HP 1930-PN:JL862A 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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناوریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ اهب  مالعتسا  مرفرد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  ربارب  بصن  هارمه  هب  باب  دادعت 50 هب  یقرب  بالور  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005421000066 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ناوریش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 21 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 29 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  یراذگراب  لیمکت و  دشاب  یم  یتسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  دیرخ  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  دیرخ  تساوخرد  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا 

9461646557 یتسپ :  دک  ناوریش ،  یرادرهش  اضر  ماما  ناوریش خ  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36225630-058  ، 36232100-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225630-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتسویپ یتسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرفرد   مرفرد هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم اباب   ربارب   ربارب بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   باب   باب 5050 دادعت   دادعت هبهب   یقرب   یقرب بالور   بالور برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  ساسارب  الاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  ) نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001146000059 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-VP508 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 63 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامرف تکرش  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  کینورتکلا  تظافح  لک  هرادا  دات  دروم  یاه  تکرش  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144643199 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  نامتخاس  - یتدایس دیهش  نابایخ  - تلم نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329064-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369086-013 :: 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

تخاسریز تاطابترا  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 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد - هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002291 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا ساسارب   ساسارب الاک   الاک وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) نالیگ نالیگ ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1616

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 33 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ds7hhqmj9btlv?user=37505&ntc=6144569
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6144569?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xect8m6vuvtbc?user=37505&ntc=6144867
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6144867?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  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 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  لگتفه - هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002292 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

لگتفه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 33 ھحفص 20 
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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 " ) " ) 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 " ) " ) 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

نامرک ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6144877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، لاسرا  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  یباختنا  دک  ناریا 

1101000155000089 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613856993 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  ملعم  نابایخ  یادتبا  سدق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269472-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرونربیف6144598 هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  هحفص 7)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرونربیف6144601 هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  هحفص 7)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

قیرح6144599 ءافطاو  مالعا  یاهمتسیس  هحفص 12)یزاسهب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تهج تهج افرص   افرص یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، لاسرا لاسرا  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق

1919
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

مالعتسا6144569 ساسارب  الاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  ) نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش  هتسب  رادم  نیبرود 
( دشاب یم  زاین  دروم  تسویپ 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6144867 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 18)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6144874 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 18)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تامازلا6144877 تاصخشم و  اب  قباطم  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، لاسرا  ، هیهت
دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  یباختنا  دک  ناریا  تسویپ 

هحفص 18) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لوفزد ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004709000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6144836 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  لوفزد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، لمح ، شورف ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دانسا 

لوفزد  ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
زاس هریخذ  هاگتسد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یت یآ 

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

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
15:00 تعاس : 1401/12/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- یرتسگداد نابایخ  شبن  تسپ  نابایخ  دادرخ -  15 راولب لوفزد  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ، 6461669969 یتسپ :  دک  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاگشناد یزکرم  داتس 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزکرم6144836 داتس  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، لمح ، هحفص 23)شورف ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاعالطا6144848 یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یزکرم یزکرم داتس   داتس تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت ، ، لیوحت لمح ، ، لمح شورف ، ، شورف ناونع : : ناونع 2020
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101001183000268 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک ایسآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم  Proliant هنایار رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/27 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
دیدرگ دهاوخ  لا  ـ طبا هفرطکی  تروصب  شرافس  رادیرخ  تساوخرد  اب  یلاسرا  یالاک  قباطت  مدع  تروص  رد  دش  دهاوخن  هداد  رثا 

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

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

هاگدورف6144656 تهج  هکبش  تازیهجت  هحفص 24)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هاگدورف هاگدورف تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6144581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک لوارت  ، هطوبرم یاه  یشک  میس  هیلک  ضیوعت  یقیفلت و   - کدکراک paya -hp روسناسآ نامرف  ولبات  ضیوعت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  راک  یرجم  هدهعب  نیباک   ، اهروسنس ، یتسش ،

1101001345000055 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیباک  ، اهروسنس ، یتسش  ، لباک لوارت  ، هطوبرم یاه  یشک  میس  هیلک  ضیوعت  یقیفلت و   - کدکراک paya -hp روسناسآ نامرف  ولبات  ضیوعت  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راک  یرجم  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  و  هدوزفا ) شزرا   ، میقتسم  ) اهتایلام هیلک  دشاب و  یم  راک  یرجم  هدهعب 

6813763761 یتسپ :  دک  کناب ،  هار  راهچ  هر - )  ) ینیمخ ماما  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323101-066  ، 33301107-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305417-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسناسآ روسناسآ نامرف   نامرف ولبات   ولبات ضیوعت   ضیوعت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  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 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن هعجارم  امتح  تسویپ  هب  -icu زاساوه یلرتنک  روسنس  بصن  هیهت و  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000476 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب.دامرف لصاح  سامت  09125787076 هرامش اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج.دشابیم  لطاب  مالعتسا  هنومن  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  امتح  تسویپ 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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

روسناسآ6144581 نامرف  ولبات  ضیوعت  هحفص 24)دیرخ و  روسنس  ( روسنس

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

6144692icu زاساوه یلرتنک  روسنس  بصن  هیهت و  هحفص 24)ترجا  روسنس  ( روسنس

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

ماوت6144988 ناقاتای  هتسوپ  /L84 و R90 ونر یتسد  سکبریگ  بقع  هدند  گنیریب  یکدی  هعطق  شوب 
دربراک گنیربلور  گنیریب و  شوب  هعومجم  / هیلخت ریش  لماک  گنیریب  گنیریب / رلور  اب  هدش 

ناسین تناو  کوی  لفق  رشاو  گنیریب و  جروف و  هعومجم  / الخ تخت  یراون  رتلیف  هاگتسد 
یژویفیرتناس یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  / پمپ دربراک  گنیریب  لماک  روتوم  دایماز /

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

icuicu زاساوه   زاساوه یلرتنک   یلرتنک روسنس   روسنس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ترجا   ترجا 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 33 ھحفص 26 
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  اب  قباطم   PRELECTRONICS دنرب ریاف  یلپمآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000699 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  سراپ  تعنص  اکرآ  هدنزاس  عجرم  کیرتکلا  چیئوس  یآ  یتراجت  مان   POT-SL22-22DS لدم گولانآ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 

ایسآ سراپ 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 4131 لدم لاسروینوی  ریاف  یلپمآ  پیرت  گولانآ  یدورو  لوژام  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هئارا و  تمیق  تسویپ  مالعتسا  مرف  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09153722311 تهج  نفلت  هرامش 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605943-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: 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

یرتویپماک6144588 مالقا  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6144636switch HP 1930-PN:JL862A(12 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گولانآ6144905 رتمویسناتپ  / PRELECTRONICS دنرب ریاف  یلپمآ  هحفص 26)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گولانآ گولانآ رتمویسناتپ   رتمویسناتپ / / PRELECTRONICSPRELECTRONICS دنرب   دنرب ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 33 ھحفص 27 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد رازبا  یکدی  تاعطق  ملق  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288005265 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیلوردیه ریش  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

راشف روتالاگیر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24396-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاریمعت6144610 تارباخم و  یلام و  - یرادا روما  نامتخاس  یلخاد  هکبش  یزاس  هدایپ  یزادنا و  هار 
تکرش

هحفص 12) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قیقد6144695 رازبا  یکدی  تاعطق  ملق  هحفص 27)3 چوس  ( چوس

قیقد قیقد رازبا   رازبا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ملق   ملق 33 ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 33 ھحفص 28 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لیبدرا  ناتسرهش  یرادرب  هنزو  رالات  تهج  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000152000021 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتوص سنارفنک  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متسیس  لماک  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  اب  یتسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  یتوص  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه 

5613663691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  تارداص -  کناب  یوربور  شزرو -  نادیم   - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33729655-045  ، 33232777-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235029-045 :: 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

یرادرب6144681 هنزو  رالات  تهج  یتوص  هحفص 29)متسیس  توص  ( توص

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

یرادرب یرادرب هنزو   هنزو رالات   رالات تهج   تهج یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 33 ھحفص 29 
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دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن تخادرپ  دشابیم -  دنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشابیم -  تسویپ  تاصخشم  اب  لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091753000188 زاین :  هرامش 

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ  دشابیم -  دنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشابیم -  تسویپ  تاصخشم  اب  لماک  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  چنیا  روتینام 55  اضاقت 3176810364 / هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001102 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   E2236VWA لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/25 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدقن یدقن تخادرپ   تخادرپ دشابیم -  -  دشابیم دنشورف   دنشورف هدعهب   هدعهب لمح   لمح هنیزه   هنیزه دشابیم -  -  دشابیم تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 2727

چنیا چنیا   5555 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  رتویپماک  لماک  متسیس  یرس   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090862000172 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  P20720H PLUS لدم  in 20 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا 09189846252 ههام -  تخادرپ 3  هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس یرس   یرس   77 ناونع : : ناونع 2929

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 " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ود  چنیا - روتینام 22  ددع  راهچ  چنیا - روتینامددع 24  کی  - .دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  هدش  مالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم   ) تعرسرپ رنکسا 

1201030687000017 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تکرش رهم  هب  روهمم  ار  ینف  تاصخشم  ماگدننک  تکرش  .دشاب  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  - .ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - .دشاب رهشوب  ناتسا  یموب  هدننک  نیمات  - 
.ددرگ تسویپ  و 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34241003-077  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: 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

تخادرپ6144483 دشابیم -  دنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشابیم -  تسویپ  تاصخشم  اب  لماک  سیک 
یدقن

هحفص 29) روتینام  ( روتینام

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

چنیا6144540 هحفص 29)روتینام 55  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6144770 لماک  متسیس  یرس  هحفص 29)7  روتینام  ( روتینام

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

تعرسرپ6144814 رنکسا  ددع  ود  چنیا - روتینام 22  ددع  راهچ  چنیا - روتینامددع 24  هحفص 29)کی  روتینام  ( روتینام

تعرسرپ تعرسرپ رنکسا   رنکسا ددع   ددع ودود   چنیا - - چنیا   2222 روتینام   روتینام ددع   ددع راهچ   راهچ چنیا - - چنیا روتینامددع  2424   روتینامددع کیکی   ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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  22   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

6144579bitdefender یرازفا مرن  هحفص 5)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6144690 رازفا  مرن - رازفا و  تخس   - یا هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  روما  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تامازلا6144877 تاصخشم و  اب  قباطم  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، لاسرا  ، هیهت
دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  یباختنا  دک  ناریا  تسویپ 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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