
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 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 6

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 8

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

140 1140 1 یدید     3030 هعمج   هعمج 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
((2727))

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

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

زا 28 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 15

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 17

( 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 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 14

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

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

زا 28 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
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( 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 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 18

( 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  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

( 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 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 19

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( 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 28 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 28 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  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دمحاریوب هیولیگهک و  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ ،  ) یزرواشکداهج نامزاس  یاه  متسیس  ریمعت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000185000018 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

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

ددرگ یراذگراب  تسویپ و  زیر  تروص  هب  یراذگ  تمیق  زا  سپ  لوادج  هدرک و  یراذگ  تمیق  هعلاطم و  هدش  تسویپ  یاه  هفرعت  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  تمیق  نیرتبسانم 

دننک تکرش  دنناوت  یم  دنشاب  هتشاد  یفنص  روما  زا  بسک  هناورپ  هک  ییاههاگشورف  یرتویپماک و  یاه  تکرش  هیلک 

7591741431 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاس  - یرهطم راولب  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334622-074  ، 33337281-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337281-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یرازفا یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ ، ، تامدخ  ) ) یزرواشکداهج یزرواشکداهج نامزاس   نامزاس یاه   یاه متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 28 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناتسچولب ناتسیس و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لاس کی  تدم  هب   ) روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدات  قباطم   SDI ینابیتشپ بصن و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  حرش  هب  طیارش  تامدخ و 
1101003760000004 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

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

تسویپ لیاف  حرش  هب  طیارش  تامدخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف  لصاح  سامت  یمشاه  مناخ  راکرس  اب  ینف  تاعالطا  بسک  یگنهامه و  تهج 

ای 33225747 یلخاد 6109   33220801

9815733131 یتسپ :  دک  لیالگ ،  یدنبرمک  ردام  راولب  - یرهطم دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33262452-054  ، 33220701-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230076-054 :: 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SDISDI ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ 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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ناجنل یادهش  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 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ ینامرد و  یاه  شخب  رد  قیرح  افطا  نالعا و  متسیس  یارجا  مالقا و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000253 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ ینامرد و  یاه  شخب  رد  قیرح  افطا  نالعا و  متسیس  یارجا  مالقا و  نیمات  - 
دشاب  Tele data one دنرب اب  یلبق  لناپ  هب  لاصتا  لباق  ریذپ و  سردآ  یداهنشیپ  دنرب 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگ رارق  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ینف  رتفد  یناشن و  شتآ  نامزاس  دات  دروم  دیاب  راک  یارجا  مالقا و  دنرب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دیدزاب  مرف  لیمکت  لحم و  زا  دیدزاب  هیلوا  یلصا و  زاین  شیپ  - 2

لحم  رد  هدنشورف  طسوت  لیوحت  -3
یلام روما  تنامض  اب  راد  تدم  تخادرپ  - 4

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: 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

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

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

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

6162777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

THERMOQUEST رتم ورتکلا  روتکتد و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001298 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/03/31 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
 . 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

THERMOQUESTTHERMOQUEST رتم   رتم ورتکلا   ورتکلا وو   روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001006000060 زاین :  هرامش 
ناریا دالوف  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ کرادم  رد  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09192699068 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594643118 یتسپ :  دک  هرامش 1713 ،  نادیم - زا  رتالاب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84812207-021  ، 88909481-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88903715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یزاجم  یاضف  تاعالطا و  یروانف  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیس یمیس M90M90 سوام   سوام گنر -  -  گنر راهچ   راهچ ردرد   UTP2M-CAT6UTP2M-CAT6 سالپ سالپ تنتن   دروک   دروک چپچپ   سوماب -  -  سوماب   K270K270 سالسال ریاو   ریاو دربیک   دربیک رتویپماک -  -  رتویپماک یبناج   یبناج مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
کتیجال کتیجال میس   میس یبیب     M18M18 سوام   سوام یکشم -  -  یکشم ددع   ددع 2020 کتیجال   کتیجال

55

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099976000008 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یزاجم  یاضف  تاعالطا و  یروانف  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  قرب  کر  دربراک   LEGRAND لنپ کنلب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   86x86 mm زیاس کازوم  لدم  هکبش  راکور  زیرپ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/03 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 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان  هکبش   DFLP1624 لدم  UTP CAT6 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تست تلهم  هارمه  هب  لانیجروا  تساوخرد و  قبط  هدش  هیارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417633861 یتسپ :  دک  کالپ 268 ،  هیلالج -  رذآ و  نیب 16  زرواشک -  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88968066-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88965781-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رتور  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000345 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-WR542G لدم هنایار  عون  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم تمیق و  داهنشیپ  مرف  دشاب 3 - یم  تسویپب  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  تسا 2 - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دنهاوخن  یسررب  دروم  دنیامنن  یراذگراب  ار  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  هک  یاه  خساپ  هب  ددرگ 4 - یراذگراب  اددجم  ءاضما و  رهم و  ینف 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   IP PHON دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000346 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم تمیق و  داهنشیپ  مرف  دشاب 3 - یم  تسویپب  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  تسا 2 - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دنهاوخن  یسررب  دروم  دنیامنن  یراذگراب  ار  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  هک  یاه  خساپ  هب  ددرگ 4 - یراذگراب  اددجم  ءاضما و  رهم و  ینف 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم رتور   رتور ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

نامرد نامرد تیریدم   تیریدم   IP PHONIP PHON  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 28 ھحفص 11 
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دیلقا شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp 12w رتنیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003939000023 زاین :  هرامش 

دیلقا شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد هس   hp12w رتنیرپ - 

هاگتسد کی   982w لدم نوسفا  اتید 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  ریاس  نینچمه  دصقم و  ات  یریگرابو  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  عوجرم  الاک  دشابن  رادیرخ  رظن  دروم  تاصخشم  یاراد  الاک  هک  یتروص  رد 

7381676944 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  یادهش  نابایخ  یتشهب ، دیهش  راولب  دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44536560-071  ، 44522028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44523037-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق زکرم  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001610000023 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414941551 یتسپ :  دک  نیوزق ،  زکرم  یامیس  ادص و  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32162119-028  ، 33670071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33666710-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp 12whp 12w رتنیرپ   رتنیرپ ناونع : : ناونع 99

تروپ تروپ   4848 وکسیس   وکسیس چوس  65096509   چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 28 ھحفص 12 
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ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  - ناریا یلم  کناب   :: 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 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گیگ تاو و 100  تاصخشم 400 اب  لدم HR901-AFG-242S-400 و   hrui کرام تروپ  چیئوس 24  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003193000034 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
گیگ تاو و 100  تاصخشم 400 اب  لدم HR901-AFG-242S-400 و   hrui کرام تروپ  چیئوس 24  هاگتسد  ود  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . هدننک نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  دنشاب .  ربتعم  ینابیتشپ  یتنراگ و  یاراد  اههاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516766859 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  هرادا  نامتخاس  یشبح  لالب  نابایخ  شبن  رهشمرخ  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771158-024  ، 33770038-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770278-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  وکسیس  چوس  لاسرا  هیهت و  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000125 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09171673618 هرامش  دشابیم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تروصب  تاحیضوت  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 111 1

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 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شوب6162479 هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 15)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینابیتشپ6162621 یرادهگن و  تامدخ ،  ) یزرواشکداهج نامزاس  یاه  متسیس  ریمعت  ینابیتشپ و 
 ( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED 150W نکفارون گنتیف  - 01 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینتب نویسنادنوف  یرتم  یزلف 9  هیاپ  - 02

.دامن هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب  تسا  مزال  هدش ، جرد  هباشم  مالقا  دک 
1101092544002596 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یمشاه  سابعریمادیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   PSSK1003-1 لدم  m 7/5 عافترا یدالوف  سنج  قرب  غارچ  ریت  هیاپ  الاک :  مان 

یمشاه سابعریمادیس  هدننک 
ددع 40 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  روپ  یبتجم  دیعس  دیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   LED-150W-COB لدم کتسد  اب   COB ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

روپ یبتجم  دیعس  دیس  هدننک 
هلعش 40 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

LED 150W نکفارون گنتیف  - 01 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینتب نویسنادنوف  یرتم  یزلف 9  هیاپ  - 02

.دامن هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب  تسا  مزال  هدش ، جرد  هباشم  مالقا  دک 

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

34177681-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب نویسنادنوف   نویسنادنوف یرتم   یرتم یزلف  99   یزلف هیاپ   هیاپ  -  - LED LED 150W150W  نکفارون نکفارون گنتیف   گنتیف ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 28 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mzgly5ht88p2z?user=37505&ntc=6162546
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6162546?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

سبط هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 17 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم  ژارتم 13.40  هب  همست 2  اب  ینهآ  ینوئدراکآ  برد  ددع  دیرخ 3  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092724000015 زاین :  هرامش 

سبط هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ینانر  نایقداص  یلعدمحم  هدنزاس  عجرم  دنلزر  یتراجت  مان  یعبرم  رتم  زیاس  ینهآ  سنج   mm 5 تماخض  2NA لدم یلیر  ینوئدراکآ  رد  الاک :  مان 

ینانر نایقداص  یلعدمحم  هدننک 
عبرم رتم  3 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  نآ  بصن  برد و  ندرک  گنر  لحم ،  ات  لاسرا  هنیزه  تسا  رکذ  هب  مزال  بصن  هارمه  هب  هدش  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791816318 یتسپ :  دک  سبط ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   - یئاجر راولب   - ملعم نادیم  سبط -  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32826021-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32826020-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عبرم عبرم رتم   رتم   13.4013.40 ژارتم   ژارتم هبهب     22 همست   همست اباب   ینهآ   ینهآ ینوئدراکآ   ینوئدراکآ برد   برد ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 28 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xda43ntu4qbva?user=37505&ntc=6162478
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6162478?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

نایسراپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050170000005 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یدنبواگ ) ) نایسراپ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7977164751 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  یرادرهش  ینیمخ  ماما  نابایخ  نایسراپ  ناتسرهش  ناگزمره -  نایسراپ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44622010-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44622130-076 :: 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

نزرواد ناتسرهش  ورخدص  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  نیبرود  بصن  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097655000014 زاین :  هرامش 

نزرواد ناتسرهش  یزکرم  شخب  ورخدص  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نزرواد رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هقطنم  یموب  ناینب و  شناد  یدیلوت و  یاه  تکرش  اب  تیولوا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازوجم تسویپ و  لیاف  یرازگراب  هب  مازلا  *

9633114167 یتسپ :  دک  ورخدص ،  یاتسور  نزرواد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44923754-051  ، 45923566-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45923566-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شوب شوب هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1515

نیبرود نیبرود بصن   بصن یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 28 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g3vvmhhb4ukh2?user=37505&ntc=6162479
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6162479?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fds6r88akjghc?user=37505&ntc=6162548
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6162548?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرارطضا ییانشور  پمال  .ددع 2- 4 دادعت هب  مرگولیک  شش   - FE-36 لدم قیرح  یافطا  لوسپک  - 1 .دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  5 دادعت هب 

1101005603000054 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-6 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 4 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

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

سردآ لحمرد  لیوحت  ددع   5 دادعت هب  یرارطضا  ییانشور  پمال  .ددع 2- 4 دادعت هب  مرگولیک  شش   FE-36 لدم قیرح  یافطا  لوسپک   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک تساوخرد 

9816983999 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  تشادهب _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33481529-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33480141-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6162709 افطا  نالعا و  متسیس  یارجا  مالقا و  هحفص 6)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6162759FE-36 لدم قیرح  یافطا  هحفص 5)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6162777THERMOQUEST رتم ورتکلا  روتکتد و  هحفص 6)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

FE-36FE-36 لدم   لدم قیرح   قیرح یافطا   یافطا لوسپک   لوسپک 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 :
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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  33   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6162499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005465000046 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد تسویپ  روتکاف و  شیپ  رد  لماک  روطب  سکع  هارمهبالاک  ینف  تاصخشم  نیوزق  ناتسارد  لاعف  هدنیامنوربتعم  یتناراگ  لاسکی  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123823985 دشاب یم  تسویپ  رد  انیع  یتساوخرد  نیبرود  ینف  تاصخشم.ددرگ  یم  یرادیرخ  هدننک  تساوخرد  تیئور  دات و  زا  سپ  الاک  هنومن  ، ددرگ

یسدق

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343021-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شوب6162479 هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 15)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 5)نیبرود6162499 نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6162548 بصن  یارجا  هحفص 15)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 1818

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   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000150 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شفنب ناشکهک  یروانف  ابرهک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   MSA 2060 لدم هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لطاب  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  همان  دهعت  گولاتاک و  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یعیفش  ریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: 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

هکبش6162712 زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 19)کی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1919

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

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  () رورس  ) رازفا تخس  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000223 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL380G7 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158430 هرامشاب  فیرظ  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  رورس  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000149 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دارآ هکبش  ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   dl380g10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لطاب  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  همان  دهعت  گولاتاک و  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یعیفش  ریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  حرشب  لخاد  دیلوت  رپمآ  تلو 65  رورس 12  قاتا   ups یرتاب دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090584000100 زاین :  هرامش 

اکن یلعوب  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیدنقسف روپ  حتف  هدیرف  هدننک  هضرع  عجرم   BTB GENERAL یتراجت مان   SDC2000B لدم هنایار   UPS یرتاب الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب و ناکم  رد  لیوحت.دشابن  یتفایزاب.دشاب  لاعتشا  دض  یهاوگ  A و  دیرگ یتناراگ و  لاس  یاراد 2  تسویپ  تسیل  قبط   ups یرتاب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هتسب  دادرارق  هدنرب  اب.تسیمازلا  هدش  روهمم  روتکاف  شیپ  قاصلا  هدننک و  نیمات  اب  لمح  هنیزه 

4841813363 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  رس  هعلق  لاموا  هداج  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  اکن   - ناردنزام  - ناریا اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34745118-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34745117-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 2 12 1

رپمآ رپمآ   6565 تلو   تلو   1212 رورس   رورس قاتا   قاتا   upsups یرتاب   یرتاب دیرخ   دیرخ 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 28 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " 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

هنایار6162698 هکبش  هحفص 19)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6162710 هحفص 19)هاگتسدکی  رورس  ( رورس

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

رپمآ6162738 تلو 65  رورس 12  قاتا   ups یرتاب هحفص 19)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تروپ6162766 چیئوس 24  هاگتسد  هحفص 8)ود  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6162772 اتید  هحفص 8)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

تروپ6162740 وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  هحفص 8)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6162772 اتید  هحفص 8)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

شوب6162479 هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 15)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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 
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داژنکاپ رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط انیع  تساوخرد  ددرگ  همیمض  هدودزفاش  زرا  اب  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   pacs یصیخشت یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ  تسیل 

1101090641000015 زاین :  هرامش 
داژنکاپ رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  انیع  تساوخرد  ددرگ  همیمض  هدودزفاش  زرا  اب  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   pacs یصیخشت یکشزپ  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

8913898934 یتسپ :  دک  یتاره ،  یکشزپ  زکرم  یخرف  نابایخ  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36226200-035  ، 36229681-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36229681-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pacspacs یصیخشت   یصیخشت یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام 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 28 ھحفص 23 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هیهت  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  ) یرازفا تخس  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یلخاد  هدش  یرادیرخ  یالاک  یناریا  یالاکزا  تیامح  تهج  هب  )

1101001423000222 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  05133158430 نفلت هرامشاب  فیرظ  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هبزاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوخ ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنوسماس روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000337000140 زاین :  هرامش 

یوخ ناتسرهش  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنوسماس رگشیامن )  روتینام (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

5819733334 یتسپ :  دک  یوخ ،  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  ناوناب  کراپ  بنج  نمهب  راولب 22  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36223499-044  ، 36229767-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36224242-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنوسماس گنوسماس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6162716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  چنیا  روتینام 24 

1101050278000023 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   419PH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک 

هاگتسد 36 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  یبایزرا  روظنم  هب  یداهنشیپ  یالاک  ینف  تاصخشم  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 2626
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  باختنا  هباشم  دک.یتسویپ  تسیل  قبط  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000991 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدارم ملاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DVD WR لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  باختنا  هباشم  دک.یتسویپ  تسیل  قبط  رتویپماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33355990-041  ، 33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: 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

6162651pacs یصیخشت یکشزپ  هحفص 22)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یرازفا6162680 تخس  تازیهجت  هحفص 22)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

گنوسماس6162714 هحفص 22)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6162716 هحفص 22)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 22)رتویپماک6162778 روتینام  ( روتینام

رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 2727
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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

(( 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   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

شوب6162479 هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 15)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

ینابیتشپ6162621 یرادهگن و  تامدخ ،  ) یزرواشکداهج نامزاس  یاه  متسیس  ریمعت  ینابیتشپ و 
 ( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6162703hp 12w هحفص 8)رتنیرپ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6162749SDI ینابیتشپ بصن و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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