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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

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

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

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشود  33   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   242هکس ,960 , 000242 ,960 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   442رالد , 1 10442 , 1 تاراما10 تاراما مهرد   122مهرد , 000122 , 000

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   228هکس ,080 , 000228 ,080 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس313,850313,850رالد سیئوس کنارف   486,300486کنارف ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 145,000هکس , 000145,000 , اداناک000 اداناک رالد   336رالد ناتسبرع400336,400, ناتسبرع لایر   1لایر 19,4401 19,440

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,94هکس 000 , 00094, 000 , وروی000 ,487وروی 120487, ژورن120 ژورن نورک   45,60045,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,976 , 00020 ,976 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ553,850553,850دنوپ نپاژ نینی   دصکی   343,830343,830دصکی

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
((66))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8484))

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

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

زا 81 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 42

( 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  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( 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 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tehran.isipo.ir :: عبنم :: 1401/11/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MIS ینابیتشپ هعسوت و  راد  همانسانش  یاهدنیارف  یزاس  هدایپ  یحارط  رواشم  باختنا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000089 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195899 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرهم  هاگدورف  یللملا  نیب  هاگدورف  گنیکراپ 1و2  یاه 1 و 2 و  لانیمرت  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگدورف یللملا  نیب  هاگدورف  گنیکراپ 1و2  یاه 1 و 2 و  لانیمرت  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دابآرهم

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,810,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:30 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تازیهجت نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا  روشک  یاههاگدورف  تکرش   ، 1387835185 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MISMIS ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت راد   راد همانسانش   همانسانش یاهدنیارف   یاهدنیارف یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط   یحارط رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 11

ءافطا ءافطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هاگدورف هاگدورف   22 وو 11 گنیکراپ   گنیکراپ وو     22 وو     11 یاه   یاه لانیمرت   لانیمرت قیرح   قیرح

22
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001099226000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195086 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HPE تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیمات  ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  قبط   HPE تازیهجت دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم 

هصقانم طسوت  دیدمت  لباق  ههام و  هس  رابتعا  اب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 1.400.000.000  دیاب  هصقانم  رد  ناگدننک  ¬ تکرش نیمضت :  تاحیضوت 
مالعا ای  دک 104 و  راک  ترازو  هبعش  نارگراک  هافر  کناب   IR300130100000000004487497 ابش هرامش  باسح 4487497  هرامش  هجو  رد   ) یدقن زیراو  ای  رازگ و 

تامدخ تیریدم و  رواشم  تکرش  مان  هب  تسا )  HPE تازیهجت دیرخ  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  زیراو  هکنیا  هب  حیرصت  تکرش و  هب  همان  یط  یزیراو 
نهد  رارق  ( HPE تازیهجت دیرخ  هصقانم  رد  تکرش  هب  طوبرم   ) ترابع رکذ  اب  فلا  تکاپ  رد  هیهت و  نیمات  ینیشام 

20:00 تعاس : 1401/12/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 6 وگتسار ، یعراز  دیهش  هچوک  یلامش ، شوخ  نابایخ  یدازآ ، نابایخ  نارهت ، یناشن :  ، 1457813481 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14011011 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 17  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هام 1401عبنم نمهب  هبنشکی 9  زور  تعاس 16  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دیدمت

6195741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یتارباخم  زکرم  یزاسهب  هعسوت و  ینارمع  تایلمع  هب  طوبرم  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/300/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09125052634 :: نفلت :: https://tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPEHPE  تازیهجت تازیهجت ناونع : : ناونع 33

زکرم زکرم یزاسهب   یزاسهب وو   هعسوت   هعسوت ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 81 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( صاخ یماهس   ) ناجریس کراپ  رهگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/72/ع یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس کراپ  رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  رد  رتمولیک  مین  کی و  لوطب  لیرونوم  هاگتسد  بصن  تخاس و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  تکرش  - هجو  رد  یدایص  کچ  تروص  هب  لایر  غلبم 2.000.000.000  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کراپ رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  زاریش ، ناجریس  روحم  هداج  رتمولیک 20  ناجریس  : دانسا لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

ات 19 تعاس 14  زا  هنازور  یدابآ  رهش  یاقآ   09132458264 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: monaghese@goharpark.irسکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  قباطم  تکرش  کینورتکلا  تسپ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000207 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  اب  قباطم  تکرش  کینورتکلا  تسپ  سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرگشدرگ یرگشدرگ هدکهد   هدکهد ردرد   رتمولیک   رتمولیک مین   مین وو   کیکی   لوطب   لوطب لیرونوم   لیرونوم هاگتسد   هاگتسد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 55

کینورتکلا کینورتکلا تسپ   تسپ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت 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 81 ھحفص 7 
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یوضر ناسارخ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  تمیق  داهنشیپ  مالعتسا  مئامض  تسویپ و  مالعتسا  حرش  هب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005438000471 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 50  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  تمیق  داهنشیپ  مالعتسا  مئامض  تسویپ و  مالعتسا  حرش  هب  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38675588-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفخ مرهج و  ناتسرهش  نیکرتشم  تاعالطا  دورو  تشادرب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000001112 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

54331105-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 77

نیکرتشم نیکرتشم تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تشادرب   تشادرب 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 81 ھحفص 8 
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نابآ یصصخت 13  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / هدش قاصلا  تاصخشم  اب   PACS رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093509000055 زاین :  هرامش 

نابآ هدزیس  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هداد دنویپ  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  دنویپ  سکپ  یتراجت  مان  یکشزپ  ریواصت  ویشرآ  رورس  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اه
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک تکرش  تساوخرد  اب  تریاغم  تروص  رد  دامرف  هجوت  هدش  قاصلا  دراوم  هب  امتح  / داژندایص سدنهم   09122592506 یمسر / روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ یم  تروص  یلام  یرادا و  لحارم  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  / دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  / ددرگ یم  لاطبا 

1814653333 یتسپ :  دک  کالپ 504 ،  - شزرو هاگتسیا  - ییاجر دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55061123-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55061126-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ ریواصت   ریواصت ویشرآ   ویشرآ رورس   رورس هکبش   هکبش تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 99
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یقرش ناجیابرذآ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم تالیصحت  اب  تکرش  ینف  سانشراک  رفن  کی  روضح  تروص  هب  ( IT Help Desk  ) ینف ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003400000021 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا و هنایار  یاه  هداد  هکبش  هبتر 4 و  لقادح  اب  ینابیتشپ  تامدخ  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 4 لقادح  اب  یتارباخم 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت سناژروا  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 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو تحت   LMS یزاجم شزومآ  هناماس  مرفتلپ  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000286 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اشوین رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  بو  تحت   LMS یزاجم شزومآ  هناماس  مرفتلپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف ناسانشراک  دات  زا  سپ  دیرخ  - ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  - یمازلا روتکاف  شیپ  - ههامود تخادرپ  - ناگیار الاک  لمح  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231271-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طبترم طبترم تالیصحت   تالیصحت اباب   تکرش   تکرش ینف   ینف سانشراک   سانشراک رفن   رفن کیکی   روضح   روضح تروص   تروص هبهب   ( ( IT  Help DeskIT  Help Desk  ) ) ینف ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1010

بوبو تحت   تحت   LMSLMS یزاجم   یزاجم شزومآ   شزومآ هناماس   هناماس مرفتلپ   مرفتلپ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

1101003007000477 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم رظن  دم  تسویپ  تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54173300-051  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال 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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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، هباشم یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  ( IP IMEN(gold support لاوریاف هلاس  هس  سنسیال  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و 

1101001406000121 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رادقم 1  هبعج   Support IPImen 3000 ناونع  DVD یکینورتکلا رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هلاس   هلاس هسهس   سنسیال   سنسیال ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 1313

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) srx 345 رپینوج لاوریاف  هلاس  کی  نیالنآ  تیدپآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000194 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  XGS 107 هنایار هکبش  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سوفوس یتراجت  مان  اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

( لیوحت زا  سپ  زور  تخادرپ 15   ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

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

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

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

srx 345srx 345 رپینوج   رپینوج لاوریاف   لاوریاف هلاس   هلاس کیکی   نیالنآ   نیالنآ تیدپآ   تیدپآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  هناتسآ  قرب  عیزوت  روما   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا 12 تامدخ 249- - هناتسآ نیکرتشم  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093698000032 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  هناتسآ  قرب  عیزوت  روما  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیفرشا هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا 12 تامدخ 249- - هناتسآ نیکرتشم  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  - هیفرشا هناتسآ  هیفرشا ،  هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41125020-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41125020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمالس همیب  نامزاس  کینورتکلا  هاگشیامزآ  زاین  دروم  تامدخ  یراپسنورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تامدخ  حرش 

1101001120000088 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1402/01/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ات 1402/12/28 خیرات 1402/01/01  زا  لاسکی  داد  رارق  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیکرتشم نیکرتشم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1515

«« کینورتکلا کینورتکلا تمالس   تمالس هزوح   هزوح یاهرازفامرن   یاهرازفامرن ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا هخسن   هخسن وو   نیالنآ   نیالنآ یگدیسر   یگدیسر یاهدنیآرف   یاهدنیآرف یبایزرا   یبایزرا وو   تست   تست »» ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روضح و6195359 هاگتسد  ددرت -  لرتنک  هاگتسد  ناوخ -  کالپ  نیبرود  سنسیال  لرتنک  - زکرم  درب 
 - ییوردوخ دنبهار  بایغ - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 39) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رواگنک  ) گنیروتینام تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000430 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دحوا تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  دحوا  تازیهجت  هدنزاس  عجرم   BRAVO-MCL600 لدم گنیروتینام  لوسنک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458632 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/09هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS رتلیف نودب  رتسم 440  ورکیم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENSSIEMENS رتلیف   رتلیف نودب   نودب   440440 رتسم   رتسم ورکیم   ورکیم 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 81 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wtvmt8l2pfc7r?user=37505&ntc=6195852
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6195852?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461288 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/09هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابیفورپ هکبش  روتکناک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابیفورپ سابیفورپ هکبش   هکبش روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6195919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا دشابیم  ** 0140039-40 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ   ** P/F CONTROL AND AUTOMATION GEBHARDT: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101097684000478 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   Power Supply یتراجت مان   W 60 ناوت  Dr-60-24 لدم یتعنص  یلیر  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466275*09125839698 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466275-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

P/F CONTROL AND AUTOMATION GEBHARDTP/F CONTROL AND AUTOMATION GEBHARDT :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 81 ھحفص 18 
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتا  فا  هبعج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001361 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( یناشن شتا  فا  هبعج  مزاول  یتاسیسات (  روما  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم دامرفب .  یراذگ  تمیق  هناماس  رد  یتساوخرد  مالقا  هیهت  اب و  لاسرا  ندوب  یعطق  تروص  رد  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  تخادرپ  روتکاف  خیرات  زا  دعب  زور  روتکاف 30  غلبم  دشاب و  یم  نادنز  رد  یرادا  تعاس  رد  الاک  لیوحت 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

33323403-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتا   شتا فافا   هبعج   هبعج مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 81 ھحفص 19 
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دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسرهش  یاهارسنامهم  چراز و  زاگ  هیحان  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091426000398 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هک  ییاهنامیپ  زا  راک  ماجنا  نسح  دروم  کی  هارمه  هب  ار  نآ  یهاوگ  دشاب و  یناشن  شتآ  نامزاس  زا  یبتک  هیدأت  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنک یراذگراب  ناریداتس  هناماس  رد  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هدش و  اضما  نامیپ  هچرتفد  تسا و  هتشاد  ریخا  لاس  جنپ 

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

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی دزی ناتسرهش   ناتسرهش یاهارسنامهم   یاهارسنامهم وو   چراز   چراز زاگ   زاگ هیحان   هیحان نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا 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 81 ھحفص 20 
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نارهت هبعش 10  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ ناماس  ینمیا  طباوض  قبط  رب  یعامتجا  نیمات  هبعش 10  نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن

1101090748000011 زاین :  هرامش 
نارهت هد  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
نامتخاس 1 دادعت : 

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

مالعا متسیس  یارجا  صوصخ  رد   ( تسیل رودنو   ) یناشن شتآ  نامزاس  دیئات  درومو  هرواشم  تیحالص  یاراد  یاهتکرش  زا  هرواشم  هیرظن  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک یارجا  رب  تراظن  ماجناو  یناشن  شتآ  نامزاس  ینمیا  طباوظ  قباطم  قیرحءافطاو 

3319965535 یتسپ :  دک  هینیسح ،  بنج  کالپ 100  نایسراف  نابایخ  هگنادراهچ  نابایخ  یدیعس  هللا  تیا  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55246147-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55276869-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ ناماس   ناماس ینمیا   ینمیا طباوض   طباوض قبط   قبط ربرب   یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات   1010 هبعش   هبعش نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هدش  یسانشراک  ساسارب  کینکراپ  هقبط  هس  رکنیرپسا  یارجاو  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003277000085 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ هب  هدش  یسانشراک  ساسارب  کینکراپ  هقبط  هس  رکنیرپسا  یارجاو  تازیهجت  هیهت  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسا یمازلا  دیدزاب   ) روپ عیبر  سدنهم  یاقا  اب  یکنهامه  تهج  ینف  لوئسم  دات  راک و  امتا م  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رانکنودیرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  تهج  مسیب  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   - دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092504000030 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رانک  نودیرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

رانکنودیرف رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  زاین  دروم  مالقا  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4751684591 یتسپ :  دک  رانکنودیرف ،  یرادرهش  یرتسگداد ،  بنج  هر ،  ماما  نابایخ  ، رانکنودیرف رانکنودیرف ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35670505-011  ، 35670607-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35670601-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   هدش   هدش یسانشراک   یسانشراک ساسارب   ساسارب کینکراپ   کینکراپ هقبط   هقبط هسهس   رکنیرپسا   رکنیرپسا یارجاو   یارجاو تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424

یناشن یناشن شتآ   شتآ تهج   تهج مسیب   مسیب متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  - - دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یر قرب  دیلوت  تیریدم  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 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تمیق  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  یناشن  شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000135 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتاسیسات و هدننک  هضرع  عجرم  نمکاپ  یتراجت  مان   bar 6 راشف  kcal\h 602000 تیفرظ  PHWB-FB-700 لدم یقفا  سکاب  ریاف  مرگبآ  گید  الاک :  مان 
نمکاپ ینامتخاس 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نایناریا هلعش  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IMSH لدم  40x12 cm زیاس یموینیمولآ  یناشن  شتآ  هتلاح  هس  یوقراشف  یشاپ  بآ  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ایرآ  رای  راوین  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  گنیلپوک  ایرآ  یتراجت  مان  یناشن  شتآ  ریش  دربراک   in 1 زیاس یا 71121600001  هوزر  لیدبت  الاک :  مان 
ایرآ رای  راوین  هدننک 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دور راهب  عولط  ناسربآ  هدننک  هضرع  عجرم   bar 10 راشف  mm 80 زیاس نکشن  ندچ  سنج  ینفد  یناشن  شتآ  تناردیه  ریش  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

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

یراذگراب لیمکت و  ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک  دشاب  یم  هباشم  مالعتسا  یاه  دکناریا  هیلک  هکنیا  هب  هجت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  مالعتسا  گرب  یراذگراب  مدع  تروص  رد  .دنیامن 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55228015-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 81 ھحفص 23 
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تمالس یهاوگ  هیارا  ژراش و  هارمه  هب  ییولیک  داتشه   CO2 قیرح ءافطا  یاهلوسپک  کیتاتسوردیه  تست  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009030000042 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم تمالس  یهاوگ  هیارا  ژراش و  هارمه  هب  ییولیک  داتشه   CO2 قیرح ءافطا  یاهلوسپک  کیتاتسوردیه  تست  تمدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  دیدزاب.دشابیم  تخادرپ  لباق  هناخراک   HSE ینف و دحاو  دات  زا  سپ  الاک  هجو 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132884-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.تمالس .تمالس یهاوگ   یهاوگ هیارا   هیارا وو   ژراش   ژراش هارمه   هارمه هبهب   ییولیک   ییولیک داتشه   داتشه   CO2CO2 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهلوسپک   یاهلوسپک کیتاتسوردیه   کیتاتسوردیه تست   تست تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یناشاک  هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسین رظن  دم  دک  ناریا  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093171000052 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  DIN/DIN دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09103419104 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  عوجرم  هدنشورف  هنیزه  اب  ینف  تریاغم  تروص  رد 

دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 
دوش یم  ماجنا  الاک  تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 6

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-034  ، 43264519-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264519-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 2828

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

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

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

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

6195098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco Catalyst WS-C3850-24XS هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000376 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  یزار  هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دات  دروم  لانیجوا  یالاک  افرص  .دوب  دهاوخ  هطوبرم  دحاو  طسوت  دات  تفایرد و  زا  سپ  تخادرپ 

یردان 09369103836 سدنهم  یاقآ  ینف :  سانشراک  سامت  هرامش 

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4274507-0833  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   MOXA لدبم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001535000037 زاین :  هرامش 
دورهاش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایراد رویا  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   Nport 5250A لدم تنرتا  هب  لایرس  یتعنص  لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3656171311 یتسپ :  دک  دورهاش ،  هاگدورف  دهشم  هداج  رتمولیک 15  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506474-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32506360-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco Catalyst WS-C3850-24XSCisco Catalyst WS-C3850-24XS هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 2929

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   MOXAMOXA  لدبم لدبم ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیب هرد  هاگتسیا  هکبش  قرب  لباک  ضیوعت  هیهت و  لاناک و  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002375 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ندیرف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  همان  راهظا  همیب و  باسح  اصافم  شورف ، زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماس  رد  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یرباص 09131266992  اب  امتح  یگنهامه  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  .تسیمازلا 

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

33344701-031  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000233 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   FLS 304 لدم گولانآ  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش قرب   قرب لباک   لباک ضیوعت   ضیوعت وو   هیهت   هیهت وو   لاناک   لاناک ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 3131

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب   ctcctc زکارم زکارم یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2626 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6195456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  لارنج  ینیسو  کر  ملق  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001590 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 45 قمع  U 9 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188299-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010003000119 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 9300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم لارنج   لارنج ینیسو   ینیسو کرکر   ملق   ملق ودود   ناونع : : ناونع 3333

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   هجوت   هجوت اباب   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قباطم  یرون  ربیف  دروک  چپ  لنپ و  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000195 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  طابترا  ربیف  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم   PFC-CAT6-UTP-2 m دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  طابترا  ربیف  نایسراپ 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  طابترا  ربیف  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم   PFC-CAT6-UTP-3 m دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  طابترا  ربیف  نایسراپ 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نایوپ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Lenovo هدنزاس عجرم   Lenovo یتراجت مان   4Z57A10848 لدم یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
m 5 هبعج  µm 50/125 عطقم حطس  ربیف  یداه  سنج  یکیتسالپ  شکور  سنج  نارهت  شزادرپ 

هبعج 4 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15  . ) دریگیمن  رارق 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

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

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

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف دروک   دروک چپچپ   وو   لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 3535

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

6195754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 core switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیال  3

managable
1101005465000057 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسابیم ینف  تاصخشم  تسا  یمازلا  نیوزق  ناتسا  رد  لاعف  هدنیامن  یتناراگ و  ندوباراد  تسارظندم  یناریا  یالاک  افرصدشابیم  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  تساوخرد  دحاو  دات  هسیاقم و  تهج  تسویپ  رد  جردنم  دراوم  تیاعر  ددرگ  جردنم  تسویپ  ای  روتکاف و  شیپ  رد  لماک  روطب 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش نهآ  هار  لک  هرادا  روحم  رد  یلنوت  ییویدار  ششوپ  تازیهجت  یزاسهب  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001460000320 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  دانسا  اب  قباطم  نامیپ  تادهعت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

core switchcore switch ناونع : : ناونع 3636

نهآ نهآ هار   هار لکلک   هرادا   هرادا روحم   روحم ردرد   یلنوت   یلنوت ییویدار   ییویدار ششوپ   ششوپ تازیهجت   تازیهجت یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 81 ھحفص 30 
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ناهفصا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا نهآ  هار  لک  هردا  تهج  هکبش  تامووزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001178000202 زاین :  هرامش 
ناهفصا نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ماگشیپ تآرم  نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم  هنایار  هکبش  راکوت  زیرپ  تروپ  کی  هداس  باق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ کفنیال  ءزج  تسویپ  یاهلیاف  الاک _ لیوحت  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ  _ تسا دیرخ  یانبم  دیرخ  مالقا  تسیل  _ تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اینراگدای سدنهم  رظان 03136912211  سامت  هرامش  _ تسا

8169179811 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یدرجتسد  دیهش  هارگرزب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36912747-031  ، 36542020-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36542002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هبعش 17  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسارب  هطوبرم  روما  هیلک  یشک و  میس  اب  هارمه  هکبش  تازیهجت  یرسکی  ندوزفا  مزاول و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090120000025 زاین :  هرامش 

نارهت هدفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب و یم  یمازلا  راک  لحم  زا  دیدزاب   . دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  ددرگ و  یم  ارجا  دادرارق  ساسارب  روما  نیا  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنک جرد  تسویپ  رد  ار  هبعش 17  رهم  هب  روهمم  لحم  زا  دیدزاب  مرف  تسا  فلکم  راکنامیپ 

1391933111 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 17 این  نومزآ  دیهش  مود  همیب  جرک خ  صوصخم  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44656494-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44644147-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب هطوبرم   هطوبرم روما   روما هیلک   هیلک وو   یشک   یشک میس   میس اباب   هارمه   هارمه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یرسکی   یرسکی ندوزفا   ندوزفا وو   مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 81 ھحفص 31 
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بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایسراپ نایسراپ ربرب   یژرنا   یژرنا عیانص   عیانص یداصتقا   یداصتقا هژیو   هژیو هقطنم   هقطنم لوکساب   لوکساب یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 81 ھحفص 32 
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نایسراپ رب  یژرنا  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  لوکساب  یرون  ربیف  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000076 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   N122.5CLA5 دک  Nexans-SC-LC-MM لدم  m 5 یرون ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک  ماگشیپ 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  هواس  هلول  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هواس  هلول  یتراجت  مان   mm 1 تماخض  in 2 رطق  mm 3 لوط هزیناولاگ  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
یزجنم تجح 

هخاش 20 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 500 لوط  SFTP لدم راددلیش   CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 

هتسب 150 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  لارآ  یتراجت  مان   PORT 96 لدم یراوید  یرون  ربیف  عیزوت  هاگتسد   350x300x110 mm ینمیا لفق  اب  یرمیلپ  یرونربیف  لماک  لنپ  چپ  الاک :  مان 
نایناریا طابترا  لارآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  طابترا  لارآ 

تس 2 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-BX-D لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFASCMPB6 لدم هکبش   SC duplex SM\MM روتپادآ الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

مان یا  هقلح  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 1000 لوط  EXTALCT129125 لدم ینوریب  راد  رومرآ  دم  لگنیس  روک  هکبش 12  یرونربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MMC هدنزاس عجرم   MMC یتراجت

هقلح ( لور )1,550 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

کین یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  شرب  کین  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هسیک   NB193/SC/3 لدم  m 3 لوط  SC لتگیپ هکبش  لباک  الاک :  مان 
شرب

ددع 20 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-BX-U لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 9 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09373442471 سامت : هرامش  / تسویپ حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674500-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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

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

زا 81 ھحفص 33 
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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

یریوصت6195044 تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 34)نیمأت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کارا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماظن سدنهم  اب  مزال  یگنهامه  - تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، تسیل  قبط  چنیا  24،22 و 32 رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09183640316 تسود

1101004598000174 زاین :  هرامش 
کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا کادآ   AD48-5RG64M لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  دراوم  هیلک  - دشاب یم  کارا  هاگشناد  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3815688138 یتسپ :  دک  کارا ،  هاگشناد  یتشهبدیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32621684-086  ، 32621530-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32621531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا 3232 وو     24،2224،22 رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 81 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nbf8sa9kuzvlw?user=37505&ntc=6195892
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6195892?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qsm3gz5uccab4?user=37505&ntc=6195884
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6195884?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نانمس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000040 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  دوجوم  تسویپ  هب  ناگدننک  نیمات  تامازلا  یصاصتخا و  یمومع و  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 81 ھحفص 35 
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مالیا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامت -3 دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یتناراگ  بصن و  لمح و  هنیزه  -2 یهاگدورف نیرفاسم  یامنهار  یاهولبات  مئالع و  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و 

1101001409000073 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cm 75 زیاس دیفس  زبس و  گنر  هریاد  لکش  هلاس  رمع 7  اب  گنربش  تعرس  تیدودحم  عفر  یلیر  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک 

ددع 66 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-4 دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یتناراگ  بصن و  لمح و  هنیزه  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 یهاگدورف نیرفاسم  یامنهار  یاهولبات  مئالع و  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت 

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مامت مامت -- 33 دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   یتناراگ   یتناراگ وو   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- 22 یهاگدورف یهاگدورف نیرفاسم   نیرفاسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   مئالع   مئالع -- 11 ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم وو   تاحیضوت   تاحیضوت

4343

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

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

زا 81 ھحفص 36 
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جدننس هقطنم 2  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 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوا هلحرم  ) جدننس ود  هقطنم  یرادرهش  زاین  دروم  مود  زاف  یناتسمز  یبورفرب  کمن  هیلخت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005694000326 زاین :  هرامش 

جدننس هقطنم 2  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  هدش  تبث  لک  یداهنشیپ  تمیق  نیرت  نیئاپ  هدنرب ،  نعت  کالم  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دودرم  هدش  هئارا  داهنشیپ  ماجنا ،  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  داتس  هناماس  رد  هدش  یراذگراب 

6616754451 یتسپ :  دک  جدننس ،   2 هقطنم یرادرهش  نامتخاس  یکمن  دیهش  نابایخ  - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239750-087  ، 33282391-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282391-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مالعتسا 1401-69 دیدجت   ) یا هداج  ناربراک  یکیفارت  یاهراتفر  حالصا  یشخب و  یهاگآ  یاه  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000154 زاین :  هرامش 

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

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ گرب  بسانتم ب  اهتمیق  دشاب .  یم  یمازلا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  ناتسا و  یامیس  ادص و  نامزاس  زا  هیدیئات  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یراذگراب  هناماس  رد  امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق 

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

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

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لوا لوا هلحرم   هلحرم )) جدننس جدننس ودود   هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش زاین   زاین دروم   دروم مود   مود زاف   زاف یناتسمز   یناتسمز یبورفرب   یبورفرب کمن   کمن هیلخت   هیلخت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4444

یایا هداج   هداج ناربراک   ناربراک یکیفارت   یکیفارت یاهراتفر   یاهراتفر حالصا   حالصا وو   یشخب   یشخب یهاگآ   یهاگآ یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 81 ھحفص 37 
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جدننس هقطنم 2  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 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود هقطنم  یرادرهش  زاین  دروم  یتسویپ  مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  گنردوخ  کیفارت  یفایلا  هدننکادج  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لوا هلحرم  ) جدننس

1101005694000327 زاین :  هرامش 
جدننس هقطنم 2  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  هدش  تبث  لک  یداهنشیپ  تمیق  نیرت  نیئاپ  هدنرب ،  نعت  کالم  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دودرم  هدش  هئارا  داهنشیپ  ماجنا ،  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  داتس  هناماس  رد  هدش  یراذگراب 

6616754451 یتسپ :  دک  جدننس ،   2 هقطنم یرادرهش  نامتخاس  یکمن  دیهش  نابایخ  - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239750-087  ، 33282391-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282391-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیردیح تبرت  یرادرهش   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  تسویپ  تاصخشم  ربارب  یکیفارت  ولبات  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یرادرهش  لقنو  لمح  نامزاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030148000167 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 20 زیاس یعلض  شش  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  تسویپ  تاصخشم  ربارب  یکیفارت  ولبات  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یرادرهش  لقنو  لمح  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنردوخ گنردوخ کیفارت   کیفارت یفایلا   یفایلا هدننکادج   هدننکادج بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4646

یعلض یعلض شششش   لکش   لکش یکیفارت   یکیفارت ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 81 ھحفص 38 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6195359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091054000015 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  20 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - ییوردوخ ییوردوخ دنبهار   دنبهار بایغ -  -  بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ددرت -  -  ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناوخ -  -  ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود سنسیال   سنسیال لرتنک   - - لرتنک زکرم   زکرم درب   درب ناونع : : ناونع 4848

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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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا مامت  برد  نامک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000910 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع اتنپ 12 دیلک  کت  روسناسآ  یتسش  + ددع موکلس 2 کیتاموتا  مامت  برد  نامک  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب راد  تنامضو  درادناتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا مامت   مامت برد   برد نامک   نامک ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 81 ھحفص 40 
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  تاقلعتمو  برد  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000220 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   GATE OPENER AUTOMATIC یتراجت مان  لدم 3549  گنیکراپ  برد  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج -4 .دشابیم یمازلا  یتساوخرد  تاصخشم  قبط  مالعتسا  یراذگراب  لیمکت و  -3 .دشابیم زیربت  هاگدورف  لیوحت  -2 .دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یرادا  تاعاس  رد  نفلت 04141998806  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک 

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: 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

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تاقلعتمو   تاقلعتمو برد   برد کجکج   ناونع : : ناونع 5050

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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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف نها  برد  تهج  یرتم  راهچ  نها  برد  ددع  ود.رسمار  هاگدورف  نهآ  برد  یدورو  برد  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000220 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  هدش  یراذگراب  تاصخشم  هاگدورف .  نها  برد  تهج  یرتم  راهچ  نها  برد  ددع  ود.رسمار  هاگدورف  نهآ  برد  یدورو  برد  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هداز 09117897391  رفعج  یاقآ  اب  لاوس  هنوگزره  نتشاد 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55225414-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نهآ نهآ برد   برد یدورو   یدورو برد   برد دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یزرواشک  کناب  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 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6195026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  حرشب   - ینوریب هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001212000048 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاهلیاف  حرشب   - ینوریب هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  داتس  هناماس  رد  اهنآ  یراذگ  راب  تسویپ و  یاه  هگرب  ءاضما  رهم و  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943117 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدم  - یدرگناهج لته  یوربور   - وج رنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33779900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770501-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف حرشب   حرشب  - - ینوریب ینوریب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  نهآ  هار  سیلپ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000236 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   Alphatech یتراجت مان   AH 418 لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: 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

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب نهآ   نهآ هار   هار سیلپ   سیلپ یارب   یارب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 33 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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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 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشاددای هچرتفد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002635 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وکپاپ راد  بیج  راد  همکد  هشوپ  / وکپاپ 614 رتفد / تسا دیئات  دروم  یناریا  تیفیک  اب  یالاک  طقف  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تباث تباث زنل   زنل تلوب   تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود // تشاددای تشاددای هچرتفد   هچرتفد ناونع : : ناونع 5454
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دنهس دیدج  رهش  نارمع  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 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس زاف 2  هناخباتک  یارب  زاین  دروم  هتسبرادم  یاهمتسیس  تامدخ  تازیهجت و  تیسل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001384000011 زاین :  هرامش 

دنهس دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  حرش  هب  - 

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

1401/11/06 زاین :  خیرات 
وکسا رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا زوجم  یاراد  یاهتکرش   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بوخ هموزر  اب  یقرش و  ناجیابرذآ  ناتسا  رد  رقتسم  یاه  تکرش  *

.دشاب کولف  تست  یراراد  دیاب  هکبش  لباک  *

5331741133 یتسپ :  دک  دنهس ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  دنهس  دیدج  رهش  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33437701-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33434770-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاهمتسیس   یاهمتسیس تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت تیسل   تیسل ناونع : : ناونع 5555
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف کی  تسویپ  هب  سا  یپویو  هکبش  چیئوس  ، هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشمدک  ناریا 

.ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم 
1101001407000217 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-OPT14-L32 لدم  mm 32 هتسبرادم نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: 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

ساسا یپیپ   ویوی   وو   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ،، هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5656
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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 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6195605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط شورف  زا  سپ  تامدخ  هارمه  هب  یتوص  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، یحارط  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  لیاف  تاصخشم 

1101004010000128 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبنش راهچ  زور  لحم  زا  دیدزاب  نامز  دامن - یراذگراب  هناماس  رد  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  تاحفص  مامت  لیمکت و  ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  هژورپ  رظان  طسوت  راک  ماجنا  دات  زا  سپ  هام  کی  باسح  هیوست  دشاب - یم  رهظ  یلا 12  تعاس 10  زا  خروم 05/11/1401 

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

64464217-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  مرف  تاصخشم  طیارش و  ساسارب  تشر  رنهاب  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004854000085 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  مرف  تاصخشم  طیارش و  ساسارب  تشر  رنهاب  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

یتوص یتوص متسیس   متسیس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن یحارط   یحارط هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 5757

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 81 ھحفص 48 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقااب لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد  هدش  یراذگراب  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  .رسمار  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف لصاح  سامت  هدازرفعج 09112161426 

1101001407000219 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55225414-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود عاونا  فیدر   5 روتارپس - تنگم  مارد  هلاقنراون - نیزوت  متسیس  ددع  کی  بصن  دیرخ و  تیرگ - گنیلوارت  راون  ریجنز  رشاو  ددع  دیرخ 4000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ....و  یلیتور  ششوپ  اب  نزن  گنز  یدالوف  دورتکلا  دیرخ  گنیربلور -  فیدر  هس  دیرخ  تاقلعتم - هتسیرادم و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6195044 تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 34)نیمأت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5959

55 روتارپس - - روتارپس تنگم   تنگم مارد   مارد هلاقنراون - - هلاقنراون نیزوت   نیزوت متسیس   متسیس ددع   ددع کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تیرگ - - تیرگ گنیلوارت   گنیلوارت راون   راون ریجنز   ریجنز رشاو   رشاو ددع   ددع   40004000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسیرادم   هتسیرادم نیبرود   نیبرود عاونا   عاونا فیدر   فیدر

6060

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 " ) " ) 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

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

روضح و6195359 هاگتسد  ددرت -  لرتنک  هاگتسد  ناوخ -  کالپ  نیبرود  سنسیال  لرتنک  - زکرم  درب 
 - ییوردوخ دنبهار  بایغ - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 39) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  زاگ  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 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکناریا ) .یتسویپ تاصخشم  اب  کسیددراه  - مر - سیک - درب ردام  - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم هباشم 

1101091797000105 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   KING PIGEON یتراجت مان   S160A لدم قیرح  مالعا  دربراک  روتپادآ  غارچ و  رد و  روسنس  لرتنک و  تومیر  یزکرم و  هدنزادرپ  هعومجم  الاک :  مان 

کایراس هدننک 
تس 24 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
سراف جیلخ  نایهار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AC/DC لدم  W 300 ناوت رتویپماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-M2025CX لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
کاندرهاط امه  هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   FUJITSU یتراجت مان   FI6130 لدم یا  هفرح  رنکسا  الاک :  مان 

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

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ZEPPELIN هدنزاس عجرم  هنایار  دربراک   SUPAR GAMER لدم  GB 16 تیفرظ هلاناک 3000  کت   DDR4 پاتکسد مر  الاک :  مان 
رنه شقن  کاترف  هدننک  هضرع 

ددع 24 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

سراپ گنه  یتارداص  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 16 کوب تون  دربراک  کسیددراه  عون  هعومجم  الاک :  مان 
تس 24 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کسیددراه کسیددراه -- مرمر -- سیک سیک -- درب درب ردام   ردام -- یزکرم یزکرم هدنزادرپ   هدنزادرپ -- هیذغت هیذغت عبنم   عبنم -- رنکسا رنکسا -- روتینام روتینام -- رتنیرپ رتنیرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 81 ھحفص 50 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دات ار  همیمض  مرف  هک  ییاه  تساوخرد  هب  ) .دیئامن یراذگراب  هدومن  اضما  رهم و  ار  دشابیم  ینف  تاصخشم  لماش  هک  تسویپ  مرف  امتح  افطل و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرک 09177420068 هبزور  یاقآ  ( دوش یمن  یگدیسر  دنیامنن  یراذگراب  و 

7591683677 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  - یرهطم راولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336902-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336902-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

یاهارسنامهم6195045 چراز و  زاگ  هیحان  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  تایلمع  یارجا 
دزی ناتسرهش 

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کسیددراه6195845 - مر - سیک - درب ردام  - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ هحفص 5)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روضح و6195359 هاگتسد  ددرت -  لرتنک  هاگتسد  ناوخ -  کالپ  نیبرود  سنسیال  لرتنک  - زکرم  درب 
 - ییوردوخ دنبهار  بایغ - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 39) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

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

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد رتلیف  ددع  ود  اب  کینورتسادنیا  گنیجیپ  ماکرتنیا  ظفاحم  یکیتسالپرواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000900 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ینولیان فایلا  الاک :  مان 

مرگولیک 40 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  عمتجم  هب  هعجارم  قیقد  یریگ  هزادنا  یارب 

دشابیم یراک  زور  رد 25 روتکاف  غلبم  تخادرپ 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

یلخاد6195756 رتلیف  ددع  ود  اب  کینورتسادنیا  گنیجیپ  ماکرتنیا  ظفاحم  هحفص 51)یکیتسالپرواک  گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدهع6195155 رب  یتناراگ  بصن و  لمح و  هنیزه  -2 یهاگدورف نیرفاسم  یامنهار  یاهولبات  مئالع و  -1
.دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هدنشورف 

هحفص 34) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روضح و6195359 هاگتسد  ددرت -  لرتنک  هاگتسد  ناوخ -  کالپ  نیبرود  سنسیال  لرتنک  - زکرم  درب 
 - ییوردوخ دنبهار  بایغ - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 39) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلخاد یلخاد رتلیف   رتلیف ددع   ددع ودود   اباب   کینورتسادنیا   کینورتسادنیا گنیجیپ   گنیجیپ ماکرتنیا   ماکرتنیا ظفاحم   ظفاحم یکیتسالپرواک   یکیتسالپرواک ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 81 ھحفص 52 
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  قباطم  درونجب  گنیچاپسید  ینوماریپ  یاه  هرجنپ  ظافح  قیرح و  تقرس و  دض  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000557 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم درونجب   درونجب گنیچاپسید   گنیچاپسید ینوماریپ   ینوماریپ یاه   یاه هرجنپ   هرجنپ ظافح   ظافح وو   قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  طیارش  قبط  قیرح  افطا  لوسپک  لیوحت  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001064000099 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مالعتسا  طیارش  قبط  قیرح  افطا  لوسپک  لیوحت  ژراش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091335000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195831 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق  ناتسا  زاگ  تکرش  داتس  نامتخاس  یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  داتس  نامتخاس  یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/05/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یناهفصا یفرشا  نابایخ  - ءادهشلادیس راولب  - ظفاح نادیم  - ردونیم  ، 3471777995 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیرح قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک لیوحت   لیوحت وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 6464

نامتخاس نامتخاس یاه   یاه هلپ   هلپ هار   هار تهج   تهج دود   دود وو   قیرحدض   قیرحدض یاه   یاه هدرپ   هدرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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 " ) " ) 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

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

یاهارسنامهم6195045 چراز و  زاگ  هیحان  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  تایلمع  یارجا 
دزی ناتسرهش 

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قبط6195048 رب  یعامتجا  نیمات  هبعش 10  نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن 
یناشن شتآ  ناماس  ینمیا  طباوض 

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قباطم6195509 درونجب  گنیچاپسید  ینوماریپ  یاه  هرجنپ  ظافح  قیرح و  تقرس و  دض  برد  دیرخ 
.تسویپ لیاف  حرش 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6195530 افطا  لوسپک  لیوحت  هحفص 5)ژراش و  قیرح  ( قیرح

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

نامتخاس6195831 یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  هحفص 5)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

کسیددراه6195845 - مر - سیک - درب ردام  - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ هحفص 5)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

هارمه6195849 هب  ییولیک  داتشه   CO2 قیرح ءافطا  یاهلوسپک  کیتاتسوردیه  تست  تمدخ  دیرخ 
.تمالس یهاوگ  هیارا  ژراش و 

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزادنا و6195899 هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هاگدورف گنیکراپ 1و2  یاه 1 و 2 و  لانیمرت  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  قباطم  یناریا  سناکرف  یتلوم  سا  یپ  یج  هدنریگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) 
1101091592001324 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  نیبرود  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   IRTK4 لدم سناکرف  یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  ( تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف یتلوم   یتلوم یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن ساسا   یپیپ   یجیج   ناونع : : ناونع 6666
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زاریش یتعنص  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 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

x6 نوسپا روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060002000036 زاین :  هرامش 
زاریش یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

x6 نوسپا روتکژرپ  وئدیو  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  5 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09178109880  ) یگنهامه تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7155713876 یتسپ :  دک  زاریش ،  یتعنص  هاگشناد  دابآ ، لضف  یوربور  سردم ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7354524-0713  ، 37264106-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37261288-071 :: 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

تسویپ6195026 یاهلیاف  حرشب   - ینوریب هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 42)دیرخ 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ساسارب6195110 نهآ  هار  سیلپ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ
مالعتسادانسا

هحفص 42) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تباث6195220 زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  / تشاددای هحفص 42)هچرتفد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سناکرف6195270 یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  هحفص 7)یج  نیبرود  ( نیبرود

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

6195283x6 نوسپا روتکژرپ  هحفص 7)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6195326 یاهمتسیس  تامدخ  تازیهجت و  هحفص 42)تیسل  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روضح و6195359 هاگتسد  ددرت -  لرتنک  هاگتسد  ناوخ -  کالپ  نیبرود  سنسیال  لرتنک  - زکرم  درب 
 - ییوردوخ دنبهار  بایغ - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 39) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سا6195601 یپ  وی  هکبش و  چیئوس  ، هتسبرادم هحفص 42)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

x6x6 نوسپا   نوسپا روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 6767
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتوص6195605 متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، یحارط  هحفص 42)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6195669 نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 42)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیزوت6195925 متسیس  ددع  کی  بصن  دیرخ و  تیرگ - گنیلوارت  راون  ریجنز  رشاو  ددع  دیرخ 4000 
تاقلعتم هتسیرادم و  نیبرود  عاونا  فیدر   5 روتارپس - تنگم  مارد  هلاقنراون -

هحفص 42) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   * لبیل رواپ *   * هدننک زیمت  جیرتراک   * جیرتراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001526 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Ultrium Universal Cleaning Cartridge لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LTO4 Ultrium RW Bar Code Label Pack لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   POWER SUPPLY KIT لدم  HPE رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   AK379A لدم هنایار   LTO-8 لانرتنیا زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تدم  هب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  .دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 * * لبیل لبیل رواپ *  *  رواپ  * * هدننک هدننک زیمت   زیمت جیرتراک   جیرتراک  * * جیرتراک جیرتراک ناونع : : ناونع 6868
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  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 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  تبث  تاصخشم  قبط  لد  ورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000910 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسهل  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   ME4012 لدم  TB 220 تیفرظ  PowerVault ME4 Series زاس هریخذ  الاک :  مان 

ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  تبث  تاصخشم  قبط  لد  ورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787100-021  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش تبث   تبث تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لدلد   رورس   رورس ناونع : : ناونع 6969
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ قباطم  یژولونیس  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000193 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   UNIVSL RACK 10636 G2 W/EXT SHOCK RACK لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رارق یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن .

( الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

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

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

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسا تسا هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکناریا   دکناریا  ) ) تسویپ تسویپ قباطم   قباطم یژولونیس   یژولونیس هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7070
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  رظندروم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

1101050213000033 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان   PCE-7B19-88A1E لدم  back plane یتعنص هنایار  درب  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
عجرم  HP یتراجت مان   HPE DL38X GEN10 12GB SAS EXPANDER CARD KIT WITH CABLES لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نف هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL یتراجت مان   HDD 2.4 TB SAS لدم  TB 2/4 تیفرظ هنایار  ورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رظندروم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: 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

6195120 * لبیل رواپ *   * هدننک زیمت  جیرتراک   * هحفص 58)جیرتراک زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6195180 لیاف  رد  هدش  تبث  تاصخشم  قبط  لد  هحفص 58)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هباشم6195254 هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ قباطم  یژولونیس  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد 
 ( تسا

هحفص 58) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6195531 رورس  زاس  هریخذ  - هنایار رورس  کسید  دراه  هظفحم  - یتعنص هنایار  هحفص 58)درب  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هنایار هنایار رورس   رورس زاس   زاس هریخذ   هریخذ -- هنایار هنایار رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه هظفحم   هظفحم -- یتعنص یتعنص هنایار   هنایار درب   درب ناونع : : ناونع 7171

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نهآ6195724 برد  یدورو  برد  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 39) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روضح و6195359 هاگتسد  ددرت -  لرتنک  هاگتسد  ناوخ -  کالپ  نیبرود  سنسیال  لرتنک  - زکرم  درب 
 - ییوردوخ دنبهار  بایغ - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 39) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت هبعش 16  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم  120 دودح هبعش  رورس  قاتا  کیمارس  شوپراوید  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همیب  قحو  باسحاصافم   ، دادرارق لماش  قوفراک 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئاراودیدزاب 
1101090900000019 زاین :  هرامش 

نارهت هدزناش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 120 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عبرم رتم  120 دودح هبعش  رورس  قاتا  کیمارس  شوپراوید  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همیب  قحو  باسحاصافم   ، دادرارق لماش  قوفراک 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئاراودیدزاب 

1654633811 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 16 یقرش پ2  لوا خ 144 هکلف  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4340752-0912  ، 77742151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77726400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبرم عبرم رتم   رتم 120120 دودح دودح هبعش   هبعش رورس   رورس قاتا   قاتا کیمارس   کیمارس شوپراوید   شوپراوید یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7272
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یبونج ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  دراه  ددع  هب 4  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050239000027 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-418367-B21 لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دراه  ددع  دیرخ 4 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه 
صصختم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  غلبم  تخادرپ 

دشاب ربتعم  یلصا و  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک 

9719866876 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  ص ،)  ) مظعا ربمایپ  راولب  دنجریب ، دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400478-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400106-056 :: 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

عبرم6195038 رتم  120 دودح هبعش  رورس  قاتا  کیمارس  شوپراوید  هحفص 62)یارجا  رورس  ( رورس

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

6195120 * لبیل رواپ *   * هدننک زیمت  جیرتراک   * هحفص 58)جیرتراک زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6195180 لیاف  رد  هدش  تبث  تاصخشم  قبط  لد  هحفص 58)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یکشزپ6195313 ریواصت  ویشرآ  رورس  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هحفص 7)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6195343 قبط  دراه  ددع  هب 4  هحفص 62)زاین  رورس  ( رورس

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

قباطم6195509 درونجب  گنیچاپسید  ینوماریپ  یاه  هرجنپ  ظافح  قیرح و  تقرس و  دض  برد  دیرخ 
.تسویپ لیاف  حرش 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح

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

هنایار6195531 رورس  زاس  هریخذ  - هنایار رورس  کسید  دراه  هظفحم  - یتعنص هنایار  هحفص 58)درب  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تسویپ تسویپ قبط   قبط دراه   دراه ددع   ددع   44 هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 7373

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 دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روطب ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم 

1101093985008928 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراپ لزید  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم  زنیماک 786  نویماک  روتوم  گنل  لیم  رس  دمن  هساک  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3516TA روتارنژ روتوم   in 9/1 نوتسیپ الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  زیبماک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کت هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
ناتسزوخ ساملا  ناژور 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 9 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 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - ,...  - ,... روتارنژ روتارنژ روتوم   روتوم   inin   9/19/1 نوتسیپ   نوتسیپ یایا -  -  هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ زنیماک -  -  زنیماک نویماک   نویماک روتوم   روتوم گنل   گنل لیم   لیم رسرس   دمن   دمن هساک   هساک هعطق   هعطق هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - کی هجرد  یناریا   - سیف وی   202 لدم تشگنا  رثا   ، هرهچ صیخشت 3000 بایع  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000167 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  - تسالاک لیوحت  هب  فظوم  زور  فرظ 3  رثکادح  هدنرب  - یمازلا الاک  تاصخشم  هارمهب  روتکاف  شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  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 16 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ددع  دادعت 10  کارت  ولف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001585 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط اطع  هدننک  هضرع  عجرم   SWAN-GANZ یتراجت مان  یددع  نتراک 5   F 7/5 زیاس  cardiac output لدم یبلق  رتتاک  الاک :  مان 

نتراک 10 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- کیکی هجرد   هجرد یناریا   یناریا  - - سیف سیف ویوی     2 02202 لدم لدم تشگنا   تشگنا رثا   رثا  ، ، هرهچ هرهچ 30003000 صیخشت   صیخشت بایع   بایع وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7575

cardiac outputcardiac output لدم   لدم یبلق   یبلق رتتاک   رتتاک ددع -  -  ددع   1010 دادعت   دادعت کارت   کارت ولف   ولف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شک طخ  هاگتسد  روسنس  هارمه  هب  رتویپماک  هاگتسد  هس  بصن  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000961 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نموه هدننک  هضرع  عجرم  ماف  یمیش  نموه  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یا  هداج  یشک  طخ  نیشام   BZ2000 لدم هلصاف  یاهروسنس  هعومجم  الاک :  مان 

ماف یمیش 
تس 3 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  باهذ  بایا و  بصن و  لمح و  هنیزه 

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم روسنس   روسنس هارمه   هارمه هبهب   شکشک   طخطخ   هاگتسد   هاگتسد رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد هسهس   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7777

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. مود تبون   ) ینف تسویپ  قباطم  رگالاتید  روسنس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هجوت 

1101030128000267 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

شجنس ناوت  نیزوت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BCM لدم یراشف  لسدول  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
سراف جاوما  تراجت  ایهم  هدننک  هضرع  عجرم   LISUN یتراجت مان   ESD61000-2 لدم کیتاتساورتکلا  لدبم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(. مود تبون   ) ینف تسویپ  قباطم  رگالاتید  روسنس و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هجوت 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: 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

نوتسیپ6195041 یا -  هبرقع  راشف  جیگ  زنیماک -  نویماک  روتوم  گنل  لیم  رس  دمن  هساک  هعطق  هظفحم 
 - ,... روتارنژ روتوم   in 9/1

هحفص 64) روسنس  ( روسنس

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

هجرد6195050 یناریا   - سیف وی   202 لدم تشگنا  رثا   ، هرهچ صیخشت 3000 بایع  روضح و  هاگتسد 
هباشم دک  ناریا  - کی

هحفص 64) روسنس  ( روسنس

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

6195332cardiac output لدم یبلق  رتتاک  ددع -  دادعت 10  کارت  ولف  هحفص 64)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هطوبرم6195618 روسنس  هارمه  هب  شک  طخ  هاگتسد  رتویپماک  هاگتسد  هس  بصن  هحفص 64)نیمات و  روسنس  ( روسنس

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

کسیددراه6195845 - مر - سیک - درب ردام  - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ هحفص 5)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

رگالاتید6195851 روسنس و  هحفص 64)دیرخ  روسنس  ( روسنس

رگالاتید رگالاتید وو   روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیعقوم چیئوسالاب  تینما  ابریش  یلوسپک  یرهش  زاگ  زاگ 4/3  یدورو  لیتسا  سلنتسا  هندب  رف  نودب  هلبم  هلعش   4 زاگ قاجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رف تمسق  یارب  راد  لپوک  ومرت  ریشراد  باعل  ندچ 

1101090049004053 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاگ رجنیس  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  رجنیس  یتراجت  مان   SG-P5044 لدم هلعش  هلعش 4  دادعت  هلبم  لیتسا  زاگ  قاجا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  هبساحم %9 ظاحل  اب  یداهنشیپ  غلبم  هاگتسد -  بصن  زا  سپ  زور  هیوست 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت   02146624940 یربکا یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624206-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

لیتسا6195427 سلنتسا  هندب  رف  نودب  هلبم  هلعش   4 زاگ هحفص 69)قاجا  چیئوس  ( چیئوس

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

یتسویپ6195483 لیاف  هب  هجوت  اب  هحفص 24)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سا6195601 یپ  وی  هکبش و  چیئوس  ، هتسبرادم هحفص 42)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لیتسا لیتسا سلنتسا   سلنتسا هندب   هندب رفرف   نودب   نودب هلبم   هلبم هلعش   هلعش   44 زاگ زاگ قاجا   قاجا ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) 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

6195098Cisco Catalyst WS-C3850-24XS هکبش هحفص 24)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مالعتسادانسا6195423 ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 هحفص 24)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6195754core switch(24 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

6195283x6 نوسپا روتکژرپ  هحفص 7)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6195326 یاهمتسیس  تامدخ  تازیهجت و  هحفص 42)تیسل  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6195531 رورس  زاس  هریخذ  - هنایار رورس  کسید  دراه  هظفحم  - یتعنص هنایار  هحفص 58)درب  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یتوص6195605 متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، یحارط  هحفص 42)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   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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نیمات نامزاس  هیدیما  یدادیلع  هلا  تردق  دیهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یعامتجا

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  تاحیضوت  هب  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091209000039 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  هیدیما  یدادیلع  هلا  تردق  دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHARP یتراجت مان   PN-V551 لدم  in 50 زیاس یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای الاک  لاسرا  هنیزه  - دشاب راوید  هب  لاصتا  تیلباق  ( hd  ) لوف (led  ) چنیا لقادح 50 روتینامدشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تیفیکاب  یناریا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166145206 یکاکرس سدنهماب  سامت  ندز  تمیق  زا  لبقدشاب  الاک  اب  هدوزفا  شزرا  یتناراگ و  روتکاف و  لصا  لاسرا  - دشاب هدنشورف  اب  یعوجرم 

6373177491 یتسپ :  دک  عماج ،  دجسم  یوربور  رازاب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622325-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52622254-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   5050 زیاس   زیاس یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 15 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195104 :: 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 

1201030687000022 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 : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  - .ددرگ تسویپ  هدش  اضما  تکرش و  رهم  هب  روهمم  روتکاف  شیپ  - .دشاب رهشوب  ناتسا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دننک تسویپ  اضما و  تکرش و  رهم  هب  روهمم  ار  ینف  تاصخشم  ناگدننک  تکرش 

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

تعرسرپ تعرسرپ رنکسا   رنکسا ددع   ددع ودود   چنیا - - چنیا   2222 روتینام   روتینام ددع   ددع راهچ   راهچ چنیا - - چنیا روتینامددع  2424   روتینامددع کیکی   ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6195183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا یمازلا  تعنص  تسارح  نامزاسزا  ربتعم  خیرات  اب  هیدات  نتشاد  ترورض  ناگ  هدننک  نیمات  رتویپماک - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092187000097 زاین :  هرامش 

نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33578155-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 8282

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع الک 15   EKG دیل لباک 3  ددع -  الک 5   EKG دیل لباک 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003417 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هار ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم  تداعس  یتراجت  مان   leads 3 لدم یتایح  مئالع  روتینام  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  دربراک   m 3 زیاس راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تداعس 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هار ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم  تداعس  یتراجت  مان   leads 5 لدم یتایح  مئالع  روتینام  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  دربراک   m 3 زیاس راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تداعس 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام فارگویدراکورتکلا   فارگویدراکورتکلا هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   mm  33  زیاس زیاس راد   راد تکوس   تکوس لباک   لباک ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  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 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست .IT دات زا  سپ  دیرخ.یلصا  یتناراگ  یاراد.لانیجروا  .A330 لدم گنوسماس  چنیا  روتینام 22  ددع   5 .هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ.لیوحت  زا  سپ  هتفه  ود 

1101090614001482 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دات زا  سپ  دیرخ.یلصا  یتناراگ  یاراد.لانیجروا  .A330 لدم گنوسماس  چنیا  روتینام 22  ددع   5 .هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.لیوحت 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنوسماس گنوسماس چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ددع   ددع   55 ناونع : : ناونع 8484

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع الک 30  لاسگرزب  گنلش  کی  جنسراشف  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003416 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 

XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   3030 الکالک   لاسگرزب   لاسگرزب گنلش   گنلش کیکی   جنسراشف   جنسراشف فاک   فاک ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هدنرادهگن  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001127 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS2 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  زا  ) .رتشوش ادهش  ناتسرامیب  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ، هریغو رنکسا  ، سیک ، روتینام لماش  یرازفا  تخس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یلخاد  دیلوت  الاک.تسا  هدش  هدافتسا 

1101005939000091 زاین :  هرامش 
رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب ناتسرامیب  ات  الاک  لاسرا  هنیزه.دشاب  یلخاددیلوت  الاک.دشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  مالقا.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  کی  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع 

6451668617 یتسپ :  دک  رتشوش ،  ادهش  ناتسرامیب  یرتشوش  خیش  همالع  راولب  لسالس  نادیم  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63170134-091  ، 3622999-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36210870-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 8686

رنکسا رنکسا ،، سیک سیک ،، روتینام روتینام لماش   لماش یرازفا   یرازفا تخس   تخس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: 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 06 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قباطم   ) یرتویپماک تاقلعتم  سیک و  روتینام -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000561 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ قباطم   ) یرتویپماک تاقلعتم  سیک و  روتینام -  - 

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدنرب  تکرش  طسوت  هدش  اضما  هماندهعت  هئارا 

دریذپ یم  تروص  ینف  دحاو  دات  رابنا و  هب  الاک  دورو  زا  سپ  تخادرپ 
دوب دهاوخ  دودرم  تمیق  داهنشیپ  تیش  اتید  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: 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

6195061in 50 زیاس یتعنص  هحفص 70)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تعرسرپ6195104 رنکسا  ددع  ود  چنیا - روتینام 22  ددع  راهچ  چنیا - روتینامددع 24  هحفص 70)کی  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 70)رتویپماک6195183 روتینام  ( روتینام

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

یتایح6195226 مئالع  روتینام  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  دربراک   m 3 زیاس راد  تکوس  هحفص 70)لباک  روتینام  ( روتینام

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

گنوسماس6195238 چنیا  روتینام 22  ددع  هحفص 70)5  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6195297 هحفص 15)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6195315 الک 30  لاسگرزب  گنلش  کی  جنسراشف  هحفص 70)فاک  روتینام  ( روتینام

یرتویپماک یرتویپماک تاقلعتم   تاقلعتم وو   سیک   سیک روتینام -  -  روتینام ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام6195322 هدنرادهگن  هحفص 70)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6195664 ، سیک ، روتینام لماش  یرازفا  تخس  هحفص 70)مالقا  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6195749 تاقلعتم  سیک و  هحفص 70)روتینام -  روتینام  ( روتینام

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

کسیددراه6195845 - مر - سیک - درب ردام  - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ هحفص 5)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

هتسبرادم6195326 یاهمتسیس  تامدخ  تازیهجت و  هحفص 42)تیسل  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سا6195601 یپ  وی  هکبش و  چیئوس  ، هتسبرادم هحفص 42)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6195669 نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 42)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

یکشزپ6195313 ریواصت  ویشرآ  رورس  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هحفص 7)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو6195523 تحت   LMS یزاجم شزومآ  هناماس  مرفتلپ  رازفا  مرن  هحفص 7)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6195589 تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 7)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6195632 هلاس  هس  سنسیال  ددع  هحفص 7)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6195682srx 345 رپینوج لاوریاف  هلاس  کی  نیالنآ  تیدپآ  هحفص 7)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) 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

یریوصت6195044 تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 34)نیمأت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ساسارب6195110 نهآ  هار  سیلپ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ
مالعتسادانسا

هحفص 42) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف6195824 یریوصت  تراظن  هحفص 42)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " 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

6195283x6 نوسپا روتکژرپ  هحفص 7)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OPTOMA هدنزاس عجرم   EX540 لدم روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000484 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
OPTOMA هدنزاس عجرم   EX540 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هجوت نودب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع  تروص  رد  دشاب ،  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد   - OPTOMA هدنزاس عجرم   EX540 لدم روتکژورپ  وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم فذح  مالعا  هب 

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

22168512-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OPTOMAOPTOMA  هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم   EX540EX540 لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 81 ھحفص 80 
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(( 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

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6195294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OPTOMA X400 LVE روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000334 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک یراددوخ  ادج  هباشم  یالاک  جرد  زا 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6195001OPTOMA هدنزاس عجرم   EX540 لدم روتکژورپ  هحفص 80)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

6195294OPTOMA X400 LVE روتکژورپ هحفص 80)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

OPTOMA X400  LVEOPTOMA X400  LVE  روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 81 ھحفص 81 
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