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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 نمهب   نمهب   1 11 1 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   241هکس , 0 10 , 000241 , 0 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   436رالد ,410436 تاراما410, تاراما مهرد   12مهرد 1 ,66012 1 ,660

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   227,960هکس , 000227,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   312رالد ,850312 سیئوس850, سیئوس کنارف   482کنارف ,300482 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 142هکس ,500 , 000142 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ,333رالد 100333, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   1لایر 19, 1001 19, 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 91هکس ,500 , 00091 ,500 , وروی000 ژورن483,820483,820وروی ژورن نورک   44,30044,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,71 1 , 00020 ,71 1 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   ,549دنوپ 050549, نپاژ050 نپاژ نینی   دصکی   342دصکی ,580342 ,580

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
((2929))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 111111 ))

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

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

زا 114 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 65

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

( 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 8  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 16  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 23  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112
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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 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنسرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005076000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236355 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسرا  یرادرهش  هدنورپ  لیکشت  کرادم و  نکسا  یراذگاو  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  ناجنسرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدنورپ لیکشت  کرادم و  نکسا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم  کناب  دزن  هرامش 0105928376009  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  ههام  هس  لقا  دح  رابتعا  اب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت :  تاحیضوت 

15:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( جع یبونج (  رصع  یلو  نابایخ  ناجنسرا -  سراف -   ، 7376164987 یتسپ :  دک  ناجنسرا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هیحالصا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6236782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتنامیس سنسیال  شزوما  ینابیتشپ و  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://business.tehran.irنفلت 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

هدنورپ هدنورپ لیکشت   لیکشت وو   کرادم   کرادم نکسا   نکسا هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

کتنامیس کتنامیس سنسیال   سنسیال شزوما   شزوما وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000003000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236895 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دانسا  حرش  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تراجت  ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ و  ربراک ) رازه  ای 15  نامزمه (  ربراک  رازه  ششوپ 5  اب  ینابیتشپ  یلام و  یناسنا ، عبانم  هچراپکی  هناماس  زا  هخسن  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دادارق عورش  نامز  زا  هلاس  کی 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/02/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

، تعنص ترازو  یهلا  دیهش  نامتخاس  یرتنالک ، دیهش  نابایخ  یهلا ، ¬ تاجن نابایخ  نارهت   ، 1598847615 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تراجت ندعم و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003798000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236903 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعونصم  شوه  یربا  یوکس  متسیس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یعونصم شوه  یربا  یوکس  متسیس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   10,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگهصقانم داد و  دهاوخ  ماجنا  داتس  هناماس  قیرط  زا  ار  لحارم  مامت  ٌامازلا  ب و ج  فلا ، تکاپ  لاسرا  ات  دانسا  تفایرد  نامز  زا  نارگهصقانم ، نیمضت :  تاحیضوت 

رارق یلصا  تکاپ  کی  رد  تسیابیم  ناجنز ) هقطنم  یاههاگشناد  یتالماعم  یلام  همان  نآ  ساسارب   ) ار ب و ج  فلا ، یاهتکاپ  داتس ، هناماس  زا  مادقا  زا  ریغ  هب 
.دنیامن  تفایرد  دیسر  لیوحت و  ناجنز  هاگشناد  یزکرم  هناخریبد  هب  خیرات 1401/11/30 هبنشکی  زور  تعاس 12  ات  یکیزیف  تروص  هب  هداد و 

14:00 تعاس : 1402/02/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  ناجنز - هاگشناد   ، 4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هجدوب هجدوب وو   یلام   یلام ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یناسنا ، ، یناسنا عبانم   عبانم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   هعسوت   هعسوت دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

یعونصم یعونصم شوه   شوه یربا   یربا یوکس   یوکس متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 114 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wwlps4lbpthn3?user=37505&ntc=6236895
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6236895?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t95v2prle83wd?user=37505&ntc=6236903
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6236903?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091574000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236351 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 CONTROL MAESTRO MONITORING دیرخ یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

CONTROL MAESTRO MONITORING تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت ، راوچ ، ناتسرهش  مالیا ، ناتسا   ، 6937181111 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبم نایناریا  هزاس  نایسراپ  یتعنص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  زا  سپ  زور  تدم 5  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشورتپ نزاخم  هژورپ  یارب  لیذ  تامدخ  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورپ تیاس  لحم  رد  قیقد  رازبا  تازیهجت  هب  طوبرم  نویساربیلاک  تامدخ  ماجنا  - 

فلتخم یاهزیاس  رد  ( Valve  ) ولاو دیرخ  - 

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 12  مهدجه ،  ، نابایخ یلوبمالسا ) دلاخ   ) ارزو نابایخ  نارهت  : سردآ هب  هصقانم  دانسا  هیهت   :: سردآ سردآ

02142894257 - 02142894359 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CONTROL MAESTRO MONITORINGCONTROL MAESTRO MONITORING دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

قیقد قیقد رازبا   رازبا تازیهجت   تازیهجت هبهب   طوبرم   طوبرم نویساربیلاک   نویساربیلاک تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا فلتخم -  -  فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   ( ( ValveValve  ) ) ولاو ولاو دیرخ   دیرخ 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 114 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ckznfnvd78bnf?user=37505&ntc=6236351
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6236351?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wkcjjt3vv59rx?user=37505&ntc=6236756
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6236756?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف تروصب  یفیک  یبایزرا  اب  یمومع  هصقانم  ناوخارف  لوا   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا هلحرمکی 

1401/11/11 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092769000187 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/11/19هرامش زا 1401/11/12   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هیلوا 47.466.767.714  دروآرب  یمیوقت - زور  ارجا 730  تدم  دوخ -  گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  ییاجباج و  یروآ ، عمج  هعسوت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

...و زاجم  تیفرظ  اب  یتعنص  نویساموتا  متسیس  ای  ندعم  تعنص و  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  کولب 7  مراهچ  نامتخاس ش 160 ط  کارا  شبن خ  یلامش  رهشناریا  نارهت خ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هغارم بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093277000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236998 :: هرازه هرازه :: 1401/11/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هغارم  رهش  بآ  هکبش  گنیروتینام  لیمکت  تایلمع  یارجا  ءاهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هغارم  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هغارم رهش  بآ  هکبش  گنیروتینام  لیمکت  تایلمع  یارجا  ءاهب  مالعتسا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   194,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هغارم  رهش  بآ  هکبش  گنیروتینام  لیمکت  تایلمع  یارجا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:30 تعاس : 1402/03/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرتم هد  یلامش -  ریصن  هجاوخ  نابایخ  هغارم -  ناتسرهش  یقرش -  ناجیابرذآ   ، 5513736578 یتسپ :  دک  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هغارم بالضاف  بآ و  تکرش  یرهطم - 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دوخ دوخ گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ییاجباج   ییاجباج یروآ ، ، یروآ عمج   عمج هعسوت ، ، هعسوت ناونع : : ناونع 77

بآبآ هکبش   هکبش گنیروتینام   گنیروتینام لیمکت   لیمکت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا 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 114 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tlrjcnnv83dls?user=37505&ntc=6236781
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6236781?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5yefyy9dwnpu5?user=37505&ntc=6236998
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6236998?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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مالیا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PID-990167 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ilampetro.com :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:00  ات  رثکادح  هناماس  رد  یراذگراب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/24

6235793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاجن دادما و  نت  نویماک 8  وردوخ  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 08432723948  مالیا  یمیشورتپ  عمتجم  ازبآ - یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ - مالیا -  :: سردآ سردآ
6936159700 یتسپدک :

3003 یلخاد 4215  -  08438390000 :: نفلت :: samim.ilampetro.comنفلت تیاسبو تیاسبو

08432723948 :: 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

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005482000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235940 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  رد  سابعردنب  سراف  جیلخ  ناتسرامیب  رد  یبآ  قیرح  یافطا  ریذپ و  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لاس 1401 رد  سابعردنب  سراف  جیلخ  ناتسرامیب  رد  یبآ  قیرح  یافطا  ریذپ و  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  نیمات و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   6,277,216,805 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یعامتجا نیمات  نامرد  تیریدم  هاگدورف - نادیم  هر -) ) ینیمخ ماما  راولب  سابعردنب -  ، 7916993831 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره

:: 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

تاجن تاجن وو   دادما   دادما نتنت     88 نویماک   نویماک وردوخ   وردوخ زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 99

یبآ یبآ قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

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

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

2001005485000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236298 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  نامتخاس  رد  قیرح  ئافطاو  مالعا  متسیس  یارجاو  بصنو  مالقا  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  نامتخاس  رد  قیرح  ئافطاو  مالعا  متسیس  یارجاو  بصنو  مالقا  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   8,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدزاب مرف  ذخا  لحمزا و  دیدزاب  - رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  نامتخاس  رد  قیرح  ئافطاو  مالعا  متسیس  یارجاو  بصنو  مالقا  هیهت  نیمضت :  تاحیضوت 
- ددرگیم ماجنا  سانشراکو  رواشم  روضح  اب  13 یلا حبص  تعاسزا 10 1401/11/24 طقف دیدزاب  خیرات  - تسیمازلا هناماسرد  نا  یراذگرابو  هطوبرم  سانشراکزا 

یدحاو - 09193043171 زادرپراک
14:00 تعاس : 1402/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرام  - راتسرپ نابایخ   - یرادا کرهش  - رایرهش  ، 3351793131 یتسپ :  دک  رایرهش ،  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

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دودحم  مالعتسا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  1401-10-211 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خروم 1401/11/17عبنم هبنشود  تعاس 16  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235480 :: هرازه هرازه خروم 1401/11/18دکدک   هبنش  هس  تعاس 9   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشنهام نواعت  هعسوت  کناب  یزار و  ناتسرامیب  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روپ قیدص  یاقآ   - 104 ( ) قاتا  ) اهدادرارق دحاو  ناجنز -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا -  عمتجم  ناجنز -   :: سردآ سردآ

02433122137 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02433473333 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطاو   یافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو بصن   بصن وو   مالقا   مالقا هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

ناتسرامیب ناتسرامیب یرونربیف   یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 14011109-01  :: یهگآ یهگآ هرامش   نمهبهرامش  23 هبنشکی ، ات  تعاس 00:00  نمهب 1401   10 هبنشود ،  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17:00  1401

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16:00عبنم نمهب 1401   30 هبنشکی ،  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  تستویارد  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

2000000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 1,700,000,000 همانتنامض : غلبم 

:: سردآ سردآ

هارمه هرامش  نفلت 81718555 و  هرامش  هب  ییوهلا  ایحم  مناخ  راکرس   :: نفلت نفلت
09125055403

:: 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

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

امنزور  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر راظتنا 500/000/000  دروم  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یوق راشف  یاه  تسپ  هورگ  تخاسریز  تنواعم  کالپ 12  راطع  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  ناریا  وکننوم  تکرش   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تستویارد تستویارد تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001157000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236352 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارباخم  تکرش  زا  ییارجا  ینف و  ناوت  هیدات  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هبتر 5  لقادح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیجلال 2  جفسرف و  دابآ ، حلاص  یتعنص  یحاون  تارباخم  یلخاد  هکبش  ثادحا  ییارجا  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
45,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:15 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 137 دازآ  نابایخ  یوربور  داهج - نابایخ  نادمه -  ، 6516795393 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  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

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001034000218 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 TNX کنارت ویدار  چیئوس  ددع  دیرخ 2   WRD-0250113 یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414713111 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

تارباخم تارباخم یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

TNXTNX  کنارت کنارت ویدار   ویدار چیئوس   چیئوس ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

2001003702000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236402 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیولسع  رهشوب و  ردانب  ییایرد  تارباخم  یاه  متسیس  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هیولسع رهشوب و  ردانب  ییایرد  تارباخم  یاه  متسیس  یساسا  تاریمعت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   812,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردنب راولب  یناقلاط  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب   ، 7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  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

ردانب ردانب ییایرد   ییایرد تارباخم   تارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1717
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ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401ت 1 :: م م ن/4576 /  یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 08/11/1401 هبنش  زور   16:00 تعاس داتس  هناماس 

یموب داصتقا   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  حبص   08:00 تعاس  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
23/11/1401

6236868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زترهاگیگ دناب 7/2-5/2  ویو  ورکام  یاهکنیل  ضیوعت  هژورپ  هب  طوبرم  1401ت 1  هرامش م م ن/4576 /  یا ) هلحرم  کی   ) یمومع هصقانم  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2001093221000141 داتس : هناماس  رد  تبث  هرامش  ( PC تروص هب   ) برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتایلمع  قطانم 

.دیامن راذگاو  طیارش ، دجاو  یاهتکرش  هب  یا ) هلحرم  کی   ) یمومع هصقانم  قیرط  زا  ریز  یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  ار  رکذلا  قوف  هصقانم  عوضوم  دراد  رظنرد 

راک رصتخم  حرش  فلا )

( یطابترا یتارباخم و  یکیرتکلا و  فلتخم  تازیهجت  لماش   ) MTO ساسارب هژورپ  زاین  دروم  یاهالاک  بصن  لمح و  دیرخ ، هیهت ، لماش : ًارصتخم  رکذلا  قوف  ۀژورپ 
.دشابیم هطوبرم  یسناکرف  یاهدناب  رد  هطوبرم  یطابترا  یاه  کنیل  یرارقرب  و 

راک یارجا  هیلوا  دروآرب  لحم و  تدم ، ب )

یرادربهرهب تکرش  یتایلمع  قطانم  رد  عقاو  هژورپ  یارجا  لحم  لایر و  راک 45،000،000،000  یارجا  یبیرقت  دروآرب  هدوب و  هام  هدزاود )  ) هژورپ 12 یارجا  تدم 
.دشابیم برغ  زاگ  تفن و 

یعامتجا روما  راک و  نواعت ، ترازو  طسوت  هدش  رداص  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  ربتعم  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.راک عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  ناونع  هب  لایر  غلبم 2،250،000،000 هب  یکناب  همانتنامض  هیارا  یئاناوت  نتشاد 

:: سردآ سردآ

87524410 :: نفلت :: www.setadiran.ir ntsw.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زترهاگیگ زترهاگیگ   7/27/2 -- 5/25/2 دناب   دناب ویو   ویو ورکام   ورکام یاهکنیل   یاهکنیل ضیوعت   ضیوعت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1818
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001046000131 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیطسلف شبن  دنز  نابایخ   - زاریش  ، 7134696333 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001070000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:55عبنم تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236986 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک  ینف  هداد  هکبش  حرط  یارجا  رب  تراظن  رد  یصصخت  هرواشم  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروشک ینف  هداد  هکبش  حرط  یارجا  رب  تراظن  رد  یصصخت  هرواشم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 218,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,773,200,000 نیمضت :  غلبم 

اذل دنشاب  یمن  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  مرف  اب  قباطم  ًانیع  اه  کناب  زا  یخرب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشابیم  دودرم  هصقانم  نویسیمک  صیخشت  هب  داهنشیپ  هئارا ، تروص  رد  هدوبن و  لوبق  لباق 

10:55 تعاس : 1402/06/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای - دیشر  نابایخ  دامادریم - زا  رتالاب  رصعیلو - نابایخ  نارهت -  ، 1996836111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یعونصم6236903 شوه  یربا  یوکس  متسیس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1919

ینف ینف هداد   هداد هکبش   هکبش حرط   حرط یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن ردرد   یصصخت   یصصخت هرواشم   هرواشم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یروشک یروشک

2020
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005220000109 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:30هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:30عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235922 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PG 4K 3D HITECH لدم یرهش  نویزیولت  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

PG 4K 3D HITECH لدم یرهش  نویزیولت  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,656,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زکرم یرادرهش  یدازا  راولب   ، 4515617188 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

46-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/11هرامش زا   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PG 4K 3D HITECH لدم یرهش  نویزیولت  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 33/120/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/656/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: 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  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

PG 4K 3D HITECHPG 4K 3D HITECH  لدم لدم یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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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

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نوراک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رجف 1401 ههد  رد  ینارمع  یاه  ینز  گنلک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآ تردق  ماشحا  هدایپ و  روبع  یسکاب  لپ  ثادحا  - 

ناطیش  چیپ  فداصت  رپ  هطقن  حالصا  یزاس و  نمیا  - 
شنیب  لپ  هدودحم  ناغماد  - نانمس روحم  ینف  هینبا  ضیرعت  - 

دابآ نموم  حطس  مه  ریغ  لپ  ییانشور  یارجا  یحارط و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091174000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:30عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236689 :: هرازه هرازه :: 1401/11/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج  کت  درس  گنر  اب  نیوزق  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یئزج کت  درس  گنر  اب  نیوزق  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   759,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - ناوناب ناتسوب  ییاباب و  دیهش  نینزب  پمپ  نیبام  بیرج -  رازه  نابایخ  ادخهد -  راولب   ، 3413949191 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو یحارط   یحارط روحم -  -  روحم ینف   ینف هینبا   هینبا ضیرعت   ضیرعت چیپ   چیپ فداصت   فداصت رپرپ   هطقن   هطقن حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ماشحا -  -  ماشحا وو   هدایپ   هدایپ روبع   روبع یسکاب   یسکاب لپلپ   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
حطس حطس مهمه   ریغ   ریغ لپلپ   ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا

2323

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 114 ھحفص 17 
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/11/08  زا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

english.nipc.ir :: عبنم خیراتعبنم هب  هبنشراهچ  زور  14 تعاس ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهام ناتسرهش  ناتسزوخ ، ناتسا  رد  یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  تاسیسات  رد  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  تسیابیم  نایضاقتم  زاین : دروم  یصصخت  هنیمز  تیحالص و  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هعسوت  لک  هرادا  زا  تیحالص  دات  تسا  مزال  نینچمه  .دنشاب  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  هنیمز  نیمه 

.دنشاب هدومن  ذخا  تفن  تعنص  تسارح 

یمیشورتپ عیانص  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  کالپ 144 - یلامش - یئاهب  خیش  نابایخ  نارهت -  :: سردآ سردآ
مهد هقبط  هرامش 144 ، یلامش ، یئاهب  خیش  نابایخ  نارهت ، سردآ  هب  یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  لیوحت :

:: نفلت :: www.nipc.irنفلت 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

سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001267000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236112 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش  هتسبرادم  نیبرود  لماک  بصن  ارجا و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
70,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   7,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1402/03/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  یرونا  نابایخ  یوربور  دنز  راولب  زاریش   ، 7135746133 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: 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

تاسیسات تاسیسات ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2525

بعش بعش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود لماک   لماک بصن   بصن وو   ارجا   ارجا یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 114 ھحفص 18 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001042000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236997 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) یزاورپ پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ  دانسا  قباطم  هتسبرادم )  یاه  نیبرود 

مایپ  تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
پمر اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.تسویپ دانسا  قباطم  هتسبرادم )  یاه  نیبرود  یزاورپ ( 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,135,000,000 نیمضت :  غلبم 

 ) یزاورپ پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  نیمضت :  تاحیضوت 
.تسویپ  دانسا  قباطم  هتسبرادم )  یاه  نیبرود 

09:00 تعاس : 1402/03/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - نفلت 88468018 یتسپ 1558919111 ، دک  کالپ 3 ، یچپوت ، نابایخ  یتعیرش ، نابایخ  نارهت ،  ، 1558919111 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
021 راگن 88464900 –  رود  021 و 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج یزاسدنتسم   یزاسدنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  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 13 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یسدنهم  ینف و  عماج  هناماس  یناسرزورب  ینابیتشپ و  یراذگاو  مالعتسا  دانسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000064 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن مادقا  هناماس  رد  یتساوخرد  کرادم  مالعتسا و  دانسا  دات  دیدزاب و  هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  نینمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکرابم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما یتینما ،  یاه  لیافورپ  یزاس  هدایپ  شتآ و  هراوید  داجیا  تهج  تاصخشم :  اب   F200 لدم  FortiGate هاگتسد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...و  AntiVirus تاناکما ، 

1101093417000078 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-200 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
اکرآ هناماس  نایار 

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

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8481689131 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: 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 حرشب   حرشب ناریا   ناریا یتلود   یتلود یناگرزاب   یناگرزاب تکرش   تکرش یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف عماج   عماج هناماس   هناماس یناسرزورب   یناسرزورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا ناونع : : ناونع 2828

 ، ، یتینما یتینما یتینما ،  ،  یتینما یاه   یاه لیافورپ   لیافورپ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   شتآ   شتآ هراوید   هراوید داجیا   داجیا تهج   تهج تاصخشم :  :  تاصخشم اباب     F200F200 لدم   لدم   FortiGateFortiGate هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
...و ...و   AntiVirusAntiVirus تاناکما   تاناکما

2929
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( ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا   ) ناریا یلم  کناب   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب لحم  رد  لیوحت  اب  هزور  تست 10  تدم  نیالفا و  سنسیال  اب  هلاس  کی  یتناراگ   fortigate 200f لدم لاوریاف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام یلم 

1201030013000030 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ناردنزام یلم  کناب  کیتامروفنا  دات  اب  هزور  تست 10  تدم  نیالفا و  سنسیال  اب  هلاس  کی  یتناراگ   fortigate 200f لدم لاوریاف  هاگتسد  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

در و حالصیذ و  عجارم  یلم و  کناب  تسارح  دات  دروم  و  دشابیمن ) دات  دروم  مادقا  تسد  رد   ) زور خیرات  هب  اتفا  تیلاعف  هب  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم کناب  کیتامروفنا  دهع  رب  داهنشیپ  لوبق 

4841915116 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  نابعش  همین  ناتسرامیب  یوربور  نارادساپ  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347055-011  ، 3381-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347875-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالفا نیالفا سنسیال   سنسیال اباب   هلاس   هلاس کیکی   یتناراگ   یتناراگ   fortigate 200ffortigate 200f  لدم لدم لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3030

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

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

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

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

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

6235811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ) یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  هناماس 141  ییوگخساپ  یمجح  تامدخ  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم 

1101001423000249 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تامدخ 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

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

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

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

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

141141 هناماس   هناماس ییوگخساپ   ییوگخساپ یمجح   یمجح تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3131
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روشک یسانشاوه  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 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6235947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هاگتسد  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003010000031 زاین :  هرامش 

روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  - 

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

1401/11/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپروتکاف  شیپ  افطل 

.دوب دهاوخ  یدادرارق  تروصب  زور  زا 7 شیب  یروتکاف و  تروصب  هلماعم  زور  7 تدم رد  سانجا  لیوحت  تروص  رد  تخادرپ  هوحن 

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070022-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120423 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/11/16عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راگندیش  ) یمومع طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک یاهمتسیس  قیقد  تالآرازبا  مزاول و  رتوپیماک ، هورگ :

:: 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

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3232

رازفا رازفا مرن   مرن تاعالطا   تاعالطا ویشرآ   ویشرآ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج رورس   رورس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 114 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n6tnd56r9fqjc?user=37505&ntc=6235947
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6235947?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t6s9veyg66v74?user=37505&ntc=6235980
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6235980?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک کالما  دانسا و  تبث  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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HSM هاگتسد  Backup SafeNet تراک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت حرش  هب  ###

1101003131000175 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم  سکینوی  تحت   Netshut سا یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

زاین  دروم  مالقا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم   safeNet card backup hsm protect server - V2 کرام  HSM هاگتسد یلصا  نابیتشپ  تراک 

02166712093  : سامت هرامش 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت حرش   حرش هبهب   ### ###   HSMHSM  هاگتسد هاگتسد   Backup SafeNetBackup SafeNet تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ سیون  شیپ  قباطم  هکبش  تینما  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  سیون  شیپ  هئارا  ءاضما و 

1101001017000757 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

سراپ هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   WALLIX هدنزاس عجرم   WALLIX PHYSICAL APPLIANCE لدم هکبش  تینما  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 
مزراوخ نمیا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایردفص یرگسع 64573068   75358222

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3535

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 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک  - تسا هباشم  دک  ناریا  درکلمع -  تیریدم  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001168 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ انسی  هعسوت  قیقحت و  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  تکاپ  یدنب  هتسب  عون  امست  درکلمع  تیریدم  عماج  هناماس  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یتسیزهب  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 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( روزیلانآ گال   ) Distributed یرامعم اب  ( SIEM  ) یتینما تاعالطا  دادیور و  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003247000075 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3418636876 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یتخت  هاگشزرو  یوربوررمحا  لاله  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33236091-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220772-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3636

یتینما یتینما تاعالطا   تاعالطا وو   دادیور   دادیور تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن هعسوت  یسدنهم و  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 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن ترازو  تسارح  تیحالص  دات  تسیلرد  دیابامتح  هدنشورف  -- دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسا - هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093314000183 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SYMANTEC یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  هخسن 5   SPS سوریو یتنآ  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  هام  کی  رثکادح  باسح  هیوست  - دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  دشاب - تفن  ترازو  تسارح  تیحالص  دات  تسیلرد  دیابامتح  هدنشورف 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898650-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SPSSPS سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ همانیهاوگ   همانیهاوگ دیدمت   دیدمت یکینورتکلا   یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یصوصخ  طیارش  هب  هجوت  اب  هکبش  یزاس  نمیا  یزاس و  هنیهب  یزاس  دنتسم  رواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001326000056 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تمیق  داهنشیپ  تسویپ  تساوخرد  دروم  یاهزوجم  تمیق و  زیلانآ  تادنتسم -  یلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6236885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Forqate-300E هلاس -  هس  تاموتا  نیالفآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000393 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  ینادواج  مناخ  یلخاد 258  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  انمض 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

Forqate-300EForqate-300E هلاس -  -  هلاس هسهس   تاموتا   تاموتا نیالفآ   نیالفآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ورین 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 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قباطم  بصن  قیرح و  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094779000040 زاین :  هرامش 

ورین هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1486613113 یتسپ :  دک  نامداددیهش ،  راولب  یاهتنا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88079400-021  ، 88590530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88590160-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاگتسیا 14  ) مالعتسادانسا ساسارب  برغلامش  نهآ  هار  لک  هرادا  یاههاگتسیا  گولانآرامش  روحم  کالب  یاه  متسیس  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000250 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هیحان 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4141

گولانآرامش گولانآرامش روحم   روحم کالب   کالب یاه   یاه متسیس   متسیس یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم عباشم  دک  ناریا  تسویپ  مالعتسا  قبط   ISOLATOR SIGNAL DUPLICATOR MODEL KFD2-STC4-EX1.20  : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب

1101091475000539 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   KFD2-STC4-1.2O لدم  PLC لرتنک یاه  متسیس   SMART Transmitter Power Supply گولانآ یجورخ  یدورو  لوژام  الاک :  مان 
جرفتم هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   PEPPERL+FUCHS هدنزاس عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   BARRIER

ددع 6 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  عباشم  دک  ناریا  تسویپ  مالعتسا  قبط   ISOLATOR SIGNAL DUPLICATOR MODEL KFD2-STC4-EX1.20  - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33004640-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- دشاب دشاب یمیم   عباشم   عباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط   ISOLATOR S IGNAL DUPLICATOR MODEL KFD2 -STC4-EX1.20ISOLATOR S IGNAL DUPLICATOR MODEL KFD2 -STC4-EX1.20 -- ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS دنرب  ESD , F&G متسیس تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006212 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامژار عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  نامژار  عیانص  هدنزاس  عجرم   PLC یتراجت مان   ESD DCS F AND G لدم گنیروتینام  لرتنک و  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
زادرپ

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

C.O.O هئارا .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیولسع  رد  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  هباشم  یالاک  هب  طوبرم  یمالعا  یاه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا 

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

83762177-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENSSIEMENS دنرب   دنرب   ESD ,  F&GESD ,  F&G متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4444
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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   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462509 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS لوژام 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

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 :( تسویپ تساوخرد  قبط   ) یناشنشتآ هدننک  نفلت  / یزکرم لنپ  لتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001640 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قانچ هرق  یجورا  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ZETEX یتراجت مان   C85 لدم یکیرتکلا  دیلک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 :( تسویپ تساوخرد  قبط   ) یناشنشتآ هدننک  نفلت  / یزکرم لنپ  لتنک  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138525-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENSSIEMENS لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4545

C85C85 لدم   لدم یکیرتکلا   یکیرتکلا دیلک   دیلک یناشن - - یناشن شتآ   شتآ هدننک   هدننک نفلت   نفلت یزکرم - - یزکرم لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط   GAS DETECTOR COMPLETE P/N:6810530 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001375 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SPECTREX هدنزاس عجرم   SPECTREX یتراجت مان   Open Path Gas Detector لدم قیرح  مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تلایا 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط   GAS DETECTOR COMPLETE P/N:6810530 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444430-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6235681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح مالعا   مالعا راجفنادض   راجفنادض جنس   جنس زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4747

قیرح قیرح افطا   افطا هبهب   طوبرم   طوبرم وو ..  ..  لباک   لباک وو   تازیهجت   تازیهجت اباب   دود   دود روتکتد   روتکتد فیدر   فیدر   1010 ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاضاقت رد  هدش  دیق  یاهدنری  ینف و  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدننک  نیمات  اب  ارجا  بصن و   ) تسویپ  0220143

1101001034006203 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0003-10  یناشن  شتآ  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Gas Detector لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Optical Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Optical Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   0LCT50 لدم یکیتسالپ  سنج  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  اضاقت  هرامش  افطل  .دشابیم  اضاقت 0220143  هرامش 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یاهقاتا  ( FM200  ) کیتاموتا قیرح  یافطا  متسیس  هاگتسد  هس  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005489000029 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4476941937 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  - یزرواشک داهج  نامزاس  یوربور  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338941-013  ، 3338941-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339537-013 :: 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

رورس رورس یاه   یاه قاتا   قاتا ( ( FM200FM200  ) ) کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد هسهس   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 114 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bdak29ymvxxez?user=37505&ntc=6236026
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6236026?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000463 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دزی درواهر  کینورتکلا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SYNCOLN یتراجت مان  قیرح  مالعا  متسیس  دربراک   CFP708-4/SYN لدم نوز  درب 4  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  یسابع 09121884732  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  ینف  یلام و  یسررب  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  ینابیتشپ و  یتناراگ و 

ینف دات  تست و  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس درب   درب ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6236137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  ریگدزد و  تازیهجت  دیرخ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030526000056 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  حرش  هب  قیرح  نالعا  ریگدزد و  تازیهجت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع لیلدب  کناب  سانشراک  دیئات  مدع  تروص  رد  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسا  بعش  تیریدم  برد  ات  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  تدوع  هدنشورف  هنیزه  هب  بوغرم  ان  سنج  ای  تقباطم و 

4515617966 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رهشمرخ _  نابایخ  ناجنز _  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33420745-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420740-024 :: 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

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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 19 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح نالعا   نالعا وو   ریگدزد   ریگدزد تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 5151

یرطاب یرطاب وو   هلول   هلول وو   لباک   لباک وو   لناپ   لناپ ریِژآ ،  ،  ریِژآ یساش ،  ،  یساش روتکتد ،  ،  روتکتد لماش   لماش قیرح   قیرح مالعا   مالعا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ قباطم  یرطاب  هلول و  لباک و  لناپ و  ریِژآ ،  یساش ،  روتکتد ،  لماش  قیرح  مالعا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000967 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   VTT60 لدم قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 272 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   EC0020 لدم ندش  تسیر  تیلباق  اب  ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ایوپ کینورتکلا  تسلا 

ددع 27 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هتسارآ ماف  کین  هدننک  هضرع  عجرم   HORING یتراجت مان   AH-9718 لدم قیرح  مالعا  گنز  الاک :  مان 
ددع 21 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   MIMIC لدم قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS SECURITY یتراجت مان   TV-1/5-ADV-20 لدم قیرح  مالعا  هعطق  بویت  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ERSE هدنزاس عجرم   LIHHRH لدم  m 2/118 لوط زوسن  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 550 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لودج  حرشب  دیرخ  نالعا  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ ، هژورپ 

یگنهامه 09155128737 تهج 
1101001533000084 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لودج  حرشب  دیرخ  نالعا  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ ، هژورپ 

یگنهامه 09155128737 تهج 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32722019-051  ، 32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: 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 قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادا تامدخ  ییاضق و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6236503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

A یرس سونو  زاگ  یتشن  هدنهد  رادشه  ددع   32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099583000032 زاین :  هرامش 

یرادا تامدخ  ییاضق و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  32 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

A یرس سونو  زاگ  یتشن  هدنهد  رادشه  ددع  32 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1133913615 یتسپ :  دک  ییاضق ،  مولع  هاگشناد  9 پ.کراخ خ.جلاک  لپ  یادتبا.رصعیلو  هارراهچ  زا  دعب.بالقنا  خ.نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726160-021  ، 66707021-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738271-021 :: 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

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6236734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ زاگ یتشن   یتشن هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه ددع   ددع   3232 ناونع : : ناونع 5454

ZitexZitex  قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ مالقا  تاصخشم و  اب  یناشن  شتآ  دات  دروم  هیکرت و  تخاس   Zitex قیرح نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000322 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FCW لدم یراوید  فراعتم  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   FDP یتراجت مان   EM 603 لدم ترارح  دود و  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 34 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
دزی درواهر  کینورتکلا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SYNCOLN یتراجت مان  یناشن  شتآ  دربراک   S27 لدم ترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

روپ رداق  لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   TYCO یتراجت مان  یناشن  شتآ  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   GENT یتراجت مان  لدم 14112  یتسد  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

رون یداه   mm 1 رطق  m 100 لوط  PVC ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 3,500 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  سرا  دازآ  هقطنم  نامزاس  یزکرم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  - دشاب یم  یمازلا  تکرش  رهم  روهمم  هارمهب  تمیق  زیلانآ  هئارا  هدهاشم و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریاز اضر  دیرخ 09143925904  سانشراک  سامت  هرامش  - دنشاب هتشاد  ربتعم  ههام  یتناراگ 18 لادح  دیاب  اهالاک 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  یلیمکت  تاعالطا  قیرح  ءافطا  متسیس  زیهجت  ارجا و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094234000089 زاین :  هرامش 

درادناتسا هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ناریا قیرح  پمپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IFP 300 لدم  in 4\1 1 زیاس یناشن  شتآ  لیرزوه  گنلیش  هرقرق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  یمازلا  نارهت  t20 نامسینام سنج  را  هژورپ  رد  فرصم  دروم  یاه  هلول  زا  هدافتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  الاک  دکناریا 

3174734563 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32806031-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32808114-026 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن6235241 قیرح و  مالعا  هحفص 29)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نادمچ6236902 راب و  یسرزاب  هاگتسد  -- FIRE /GAS DETECTIONیاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6236932C85 لدم یکیرتکلا  دیلک  یناشن - شتآ  هدننک  نفلت  یزکرم - لنپ  لرتنک  هحفص 29)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 114 ھحفص 43 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F OUTDOOR EXPLOSION PROOF SOCKET &PLUG ATX تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000523 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
هسنارف هدنزاس  روشک   MARECHAL ELECTRIC هدنزاس عجرم   MARECHAL ELECTRIC یتراجت مان   DXN لدم راجفنا  دض  گالپ  تکوس و  تس  الاک :  مان 

کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 44 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تمیق  داهنشیپ  ، ازجم تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد.تسا  یمازلا  دیرخ  طیارش  تیاعر.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا تیفیک  اب  درادناتسا و  یناریا  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  ییاهنت 

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

1312247-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  اب  قباطم   hp هکبش رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000042 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدهاشم  لباق  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تامازلا و   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راجفنا راجفنا دضدض   گالپ   گالپ وو   تکوس   تکوس تستس   ناونع : : ناونع 5757

hphp  هکبش هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 114 ھحفص 44 
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مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  قباطم  تنارتنیا  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003853000087 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931749656 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  رصعیلاو - یرتم  یاهتنا 24  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342279-084  ، 33338172-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332770-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2960X-24TSL وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09108102274

1101050339000123 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

دامع ییالط  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SISCO هدنزاس عجرم   SISCO یتراجت مان   WS-C6504-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگیم فذح  مالعنسا  دنیآرف  زا  تسویپ  مدع  تس و  یمازلا  فافش  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تنارتنیا   تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

29602960 X-24TSLX-24TSL وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 114 ھحفص 45 
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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FN-TRAN-SFP+SR لدم  SFP هاگتسد  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09108102274

1101050339000124 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

نیسای تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   SFP RJ45 GLC-T لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

.ددرگیم فذح  مالعتسا  دنیارف  زا  تسویپ  مدع  تس و  یمازلا  فافش  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  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 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس یب  تنرتنیا -  دناب  یانهپ  دیرخ  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001113000031 زاین :  هرامش 

تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تیاب اگم  50 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  تامدخ  حرش  ندومن  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 02188604801  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد 

1991813941 یتسپ :  دک  کالپ 23 ،  یقرش  روشناد  نابایخ  یلامش  زاریش  نابایخ  اردصالم  نایایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88604760-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604829-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6161

میس میس یبیب   تنرتنیا -  -  تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا 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 :
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6236011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  مرف  قبط  بصن  یاه  هنیزهو  رتویپماک  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005897000076 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هئارا  هناماس  رد  یلک  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  مالعتسا  مرف  تمیق  هئاراو  یراذگراب 

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یضرف  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  لدبم )   ) روتکناک ددع   830 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000191 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 830 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط بصن   بصن یاه   یاه هنیزهو   هنیزهو رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6363

تسا تسا یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لدبم )  )  لدبم  ) ) روتکناک روتکناک ددع   ددع   830830 ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 114 ھحفص 47 
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ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6236294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارداص هعسوت  کناب  هبعش  جنپ  هب  هنایلاس  تنرتنیا  کارتشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000031 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یسررب  هعلاطم و  تقد  هب  دادرارق  یاهدنب  طیارش و  هیلک  ددرگ .  یرازگراب  ءاضما و  رهم و  تسویپ  دادرارق  شیپ  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دصدردص  الاک  تسا  یضرف  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  ملق  123" اعومجم کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000190 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهگ هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   Rb Qrt 5 ac لدم  GHZ 5.8 سناکرف یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

بونج ناماگشیپ 
هاگتسد 123 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایلاس هنایلاس تنرتنیا   تنرتنیا کارتشا   کارتشا ناونع : : ناونع 6565

GHZGHZ   5.85.8 سناکرف   سناکرف یتارباخم   یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 114 ھحفص 48 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  تسیل  قباطم  هکبش و ...  لباک  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003707000068 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طورشم الاک  هجو  تخادرپ  دشاب  یم  یمازلا  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  هدوب  یبرغ  ناجیابرذآ  یکشزپماد  لک  هرادا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یروانف  طسوت  الاک  تیفیک  تلاصا و  تحص و  دات  هب 

دک یتسپ 1134 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تعاس  کراپ  یوربور  یدازآ  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5717617695 یتسپ : 

32770980-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32773299-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6236381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  یرون  ربیف  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000447 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 16/24 Base SAN Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: 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 لباک   لباک دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6767

یرون یرون ربیف   ربیف چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 114 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2kn9b7mkkykmd?user=37505&ntc=6236305
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6236305?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6tvgw6xwqawsa?user=37505&ntc=6236381
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6236381?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا 64432513 دوجوم  تسویپ  رد  لماک  تاحیضوت  دوش  هعلاطم  تسویپ  کرادم  افطل  تسا  هباشم  اه  دک  ناریا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030458000192 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هشوخ اوآ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LINKSYS یتراجت مان   WRT لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAG160N لدم  ADSL هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا 64432513 دوجوم  تسویپ  رد  لماک  تاحیضوت  دوش  هعلاطم  تسویپ  کرادم  افطل  تسا  هباشم  اه  دک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417733161 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953867-021  ، 88979400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88954926-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ADSLADSL هکبش   هکبش رتور   رتور میس -  -  میس یبیب   هکبش   هکبش رتور   رتور تروپ -  -  تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6969
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" لاخلخ هژورپ   " هکبش تازیهجت  دیرخ  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000169 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

لاخلخ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات یراک  هموزر  نینچمه  هدش و  اضما  رهم و  تمیق ، مالعتسا  دانسا  هیلک  تسویپ (  یکینورتکلا  یاه  هداد  رد  هدش  مالعا  طیارش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تسیاب  یم   pdf لیاف بلاق  رد  هدننک 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86711019-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میقتسم طوطخ  یلخاد و  یاه  نفلت  طوطخ  یزادنا  هار  یراکودنک و  هارمه  هب  نفلت  لباک  سیورس  یزادنا و  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . همیمض دادرارق  طیارش و  اب  قباطم 

1101001461000045 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
باب 1 دادعت : 

1402/01/16 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  همیمض  یاه  لیاف  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4198919349 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  رتمولیک 2 - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33660016-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661426-013 :: 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 تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

میقتسم میقتسم طوطخ   طوطخ وو   یلخاد   یلخاد یاه   یاه نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یراکودنک   یراکودنک هارمه   هارمه هبهب   نفلت   نفلت لباک   لباک سیورس   سیورس وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  ز  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   IP PHON دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000399 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش6235395 یسدنهم  ینف و  عماج  هناماس  یناسرزورب  ینابیتشپ و  یراذگاو  مالعتسا  دانسا 
تسویپ حرشب  ناریا  یتلود  یناگرزاب 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تروپ6235467 هکبش 48  اتید  چیئوس  یریوصت -  تراظن  هناماس  تخاس  ریز  تازیهجت  یارجا  هحفص 65)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدایپ6235505 شتآ و  هراوید  داجیا  تهج  تاصخشم :  اب   F200 لدم  FortiGate هاگتسد دیرخ 
...و  AntiVirus تاناکما یتینما ،  یتینما ،  یاه  لیافورپ  یزاس 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالفا6235731 سنسیال  اب  هلاس  کی  یتناراگ   fortigate 200f لدم لاوریاف  هحفص 19)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گولانآرامش6236303 روحم  کالب  یاه  متسیس  هحفص 29)یزاسهب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6236374 تینما  هحفص 19)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6236686 یزاس  نمیا  یزاس و  هنیهب  یزاس  دنتسم  هحفص 19)رواشم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش تحت   تحت   IPIP نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 7272

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

6236885Forqate-300E هلاس -  هس  تاموتا  نیالفآ  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  امن  کیفارت  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000327 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا امن   امن کیفارت   کیفارت وو   ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 :

زا 114 ھحفص 53 
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بایرافرس یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6235376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ لحم  رد  لیوحتو  ددع   1500 دادعت هب   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006013000013 زاین :  هرامش 

بایرافرس یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

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

بایرافرس رهش  رد  عقاو  هژورپ  لحم  رد  لیوحتو  ددع   1500 دادعت هب   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  هژورپ  لحم  ات  هیلختو  لمح  یریگراب  )

7576198473 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  مود  یعرف  یربهر - نابایخ  بایرافرس - رهش  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32369710-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32369260-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشدمحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هزور لیوحت 10   ) یرهچونم 09120821764 مناخ  وگخساپ  نفلت  یلودج  قارب  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005314000076 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهشدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
KRS-01 دک ابیکش  گنر  لماک  هدنزاس  عجرم  نویلماک  یتراجت  مان  ابیکش  گنر  لماک  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 4,200 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هباشم  یاهدک  ناریا  یرهچونم 09120821764  مناخ  وگخساپ  نفلت  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج  یلودج  قارب  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( هزور لیوحت 10  ) دشابیم لوبق  لباق  رحس  دجما و  ، دنورا ، ناولا لثم  درادناتسا  هدات  یارادو  تفیک 

3177818786 یتسپ :  دک  رهشدمحم ،  یرادرهش  ینیسح - هاش  دیهش  نابایخ  هر -)  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشدمحم - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204401-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36201334-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلومعم یلومعم ینتب   ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 7474

یلودج یلودج قارب   قارب گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 114 ھحفص 54 
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نادبنگود یرادرهش   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالحم رباعم و  یفرعم  ناملا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000198 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییایرآ سیدنت  نایوج  هار  هدننک  هضرع  عجرم  ییایرآ  سیدنت  نایوج  هار  هدنزاس  عجرم  ینهآ   33x60 cm زیاس یلیطتسم  رباعم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581633931 یتسپ :  دک  نادبنگود ،  یرادرهش  - رصع یلو  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224099-074  ، 32223247-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223247-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیطتسم یلیطتسم رباعم   رباعم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 114 ھحفص 55 
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دنرز یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت و  دیفس )  درز و  یکیفارت (  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هدهاشم  ینف )  تاصخشم  تسو ( 

یراکزور یداهنشیپ 25  تمیق  رابتعا 
سامت 09132974720 هرامش 

1101005874000035 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  دنرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 هکشب گنر 201010  دک  کی  هجرد  دیفس  ییزج  کت  درس  کیتسالپ  ومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رنیت پ و  دیفس )  درز و  یکیفارت (  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هدهاشم  ینف )  تاصخشم  تسو (  هجوت  هجوت 

1401/11/25 ات رثکادح  لیوحت  خیرات  یراکزور و  یداهنشیپ 25  تمیق  رابتعا 
یدقن تروصب  هاگشیامزآ و  هیدأت  هب  طورشم  دیرخ 

سامت 09132974720 هرامش 
09131426304

7761673496 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یرادا  نامتخاس  نهآ  هار  لپ  بنج  رصع  یلو  نابایخ  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429847-034  ، 33423294-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33427778-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنیت رنیت وو   دیفس )  )  دیفس وو   درز   درز یکیفارت (  (  یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 114 ھحفص 56 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لیردراگ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000326 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لامش نهآ  هار  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 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6236044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003311000253 زاین :  هرامش 
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

انب تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.دوش یرادیرخ  یتسویپ  کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لامش  نهآ  هار  یراسرد  لیوحت 

4813891164 یتسپ :  دک  لامش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33122416-011  ، 33325063-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325495-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   لیردراگ   لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

گنر گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 114 ھحفص 57 
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کولب یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یاه  نابایخ  رباعم و  یکیفارت  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094238000046 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  کولب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  3000 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861839819 یتسپ :  دک  کولب ،  یرادرهش  تلادع -  نابایخ  کولب - رهش  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43280040-034  ، 43280250-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43280250-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6236507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ود  هقطنم  یرادرهش  رد  هدافتسا  دروم  یتسویپ  لودج  قبط  یلودج  ینغور  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000509 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناجنز ود  هقطنم  یرادرهش  رد  هدافتسا  دروم  یتسویپ  لودج  قبط  یلودج  ینغور  گنر  دیرخ  - 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
مرگولیک  1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخ  لاطبا  تروصنیا  ریغرد  دامن .  یراذگراب  هناماسرد  سپس  هدومن و  اضما  رهم و  قوف ،  مرف  رد  تمیق  تبث  زا  سپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه نابایخ   نابایخ وو   رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 8080

یلودج یلودج ینغور   ینغور گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

ناهفصا6236459 ناتسا  امن  کیفارت  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یرادهگن  هحفص 53)ینابیتشپ و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   . تسویپ تسیل  قبط   . یا هرکرک  برد  سیورس  وریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297001498 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571040-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: 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

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  . . تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  . . یایا هرکرک   هرکرک برد   برد سیورس   سیورس وریمعت   وریمعت ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش هبعش  ندعم  تعنص و  کناب   :: 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 13 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6235345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت ودیدزاب   . تسویپ لیاف  قبط   ( تانبرک یلپ   ) یا هشیش  هرکرک  بصن  هیهت و  یتساوخرد  تمدخ   . تسا هباشم  تمدخ  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسراو 

1101091261000004 زاین :  هرامش 
دورهاش هبعش  ندعم  تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/20 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح دیدزاب   . دورهاش ندعمو  تعنص  کناب  تمدخ  یارجا  لحم  دشاب  یم  راکنامیپ  اب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یراک  زور  هیوست 30  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرابجا 

3615656115 یتسپ :  دک  کالپ 259 ،  ( 19  ) ناینیما دیهش  هچوک  شبن  یسودرف  خ  دورهاش .  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238802-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238804-023 :: 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

 ( ( تانبرک تانبرک یلپ   یلپ  ) ) یایا هشیش   هشیش هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یاهمرگبآ  رد  اهدمک  حالصاو  اهولول  اهه و  لفق  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001292000063 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
550550 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارو دمک  ددع ) حالصاو 100( هدش  بارخددع  اهولول 200)  ) ضیوعت اه  لفق  ددع ) ضیوعت 250 اهدنبتسدو ( اه  لفق  هیلک  یزادنا  هارو  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رین هجرنیق  هبادرسو و  رثوک  ییوس و  روتوقو  هجرنیق  لیباش   - رالیجاب شبو  یلگ  شیمواگ   ) یاهمرگبآ رد  اهیرتاب  یزادنا 

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746530-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: 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

ناتسا ناتسا حطس   حطس یاهمرگبآ   یاهمرگبآ ردرد   اهدمک   اهدمک حالصاو   حالصاو اهولول   اهولول وو   اهه   اهه لفق   لفق یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6235838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیرینم هبعش  تهج  تسویپ  تاصخشم  اب  تانبرک  یلپ  هرکرک 

1101093184000024 زاین :  هرامش 
نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

این ینارهت  مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S4 لدم یعبرم  رتم  زیاس  تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
عبرم رتم  14 دادعت : 

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

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  تاصخشم  اب  تانبرک  یلپ  هرکرک 

هیرینم هبعش  تهج 

1581674111 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یوسوم  عطاقت  هیمس  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35914608-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35914640-021 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ سنج   سنج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژارتم 57/1*2/2 کی  هجرد  لفق  هریگتسد و  نایشرپ و  الول  پتسا و  اب  ریلیچ  رپوس  ناکدرا  هداس  تیروکس  یا  هشیش  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001219 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ژارتم 57/1*2/2 کی  هجرد  لفق  هریگتسد و  نایشرپ و  الول  پتسا و  اب  ریلیچ  رپوس  ناکدرا  هداس  تیروکس  یا  هشیش  برد  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
باب  1 دادعت : 

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

لحم مالعتسا -  هدنرب  هدهع  هب  هیارک و  بصن و  هنیزه  دشاب -  روتکاف  ییاهن  تمیق  هناماس  رد  هدش  جرد  تمیق  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - اسف تشادهب  تنواعم  نامتخاس  بصن 

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

53356303-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لک  یسرزاب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  لرتنک  اب  گنیدیالسا  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004990000058 زاین :  هرامش 

روشک لک  یسرزاب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ارآ امن  نیرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ارآ  امن  نیرد  هدنزاس  عجرم  رهپس  لدم   220x400 cm زیاس یا  هشیش  سنج  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ریذپ  ناکما  دیدزاب  لیامت  تروص  رد  سامت 61364545  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581715411 یتسپ :  دک  ینرق ،  شبن خ  یناقلاط  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88321545-021  ، 61362038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88837978-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کیکی هجرد   هجرد لفق   لفق وو   هریگتسد   هریگتسد اباب   هارمه   هارمه تیروکس   تیروکس یایا   هشیش   هشیش برد   برد ناونع : : ناونع 8686

لرتنک لرتنک اباب   گنیدیالسا   گنیدیالسا کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تمرف  قبط  یدالوف  هرکرک ی  برد  تخاس  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003634000016 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

عبرمرتم  6 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518888614 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  17 راولب نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361900-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361888-023 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   FIRE /GAS DETECTION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000469 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
SMITHS هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SMITHS DETECTION یتراجت مان   HI-SCAN 7555i لدم نادمچ  راب و  یسرزاب  هاگتسد  الاک :  مان 

ناهام کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTION
هاگتسد 4 دادعت : 

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

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: 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

یدالوف یدالوف هرکرک  یی   هرکرک برد   برد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8888

نادمچ نادمچ وو   راب   راب یسرزاب   یسرزاب هاگتسد   هاگتسد -- -- FIRE /GAS DETECTIONFIRE /GAS DETECTION ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  تشدنایم  نوب  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تخاس  ریز  تازیهجت  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092599000010 زاین :  هرامش 

تشدنایم نوب و  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

تشدنایم نوب  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تخاس  ریز  تازیهجت  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک رصعیلو ،  نابایخ  یادتبا  ع - )  ) نیسح ماما  نادیم  ع - )  ) نیسح ماما  راولب  تشدنایم -  نوب  ناهفضا -  تشدنایم ،  نوب  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8565116331 یتسپ : 

57524666-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57524665-031 :: 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

تروپ تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یریوصت -  -  یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  نانمس  هاگدورف  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000043 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/23 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدهاشم  لباق  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تامازلا و   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصنیا ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یلرتنک  دیلک  هحفص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

1101001402000348 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکدر ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   JOYSTICK یتراجت مان   KC-1000 لدم هتسبرادم  نیبرود  لرتنک  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم نانمس   نانمس هاگدورف   هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9191

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود لرتنک   لرتنک دیلک   دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 9292

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسرل ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092105000019 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هتسبرادم نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  30 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  یرادا 09167159770 -  تعاس  طقف  سامت  تسویپ -  لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815863188 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تارباخم  لک  هرادا  بنج  نازابناج -  راولب   - ریت نادیم.دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243878-066  ، 33334797-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334791-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 114 ھحفص 67 
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ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  قبط  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریگدزد و  یارب  هباشم  بختنم و  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  امازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

1101003004000282 زاین :  هرامش 
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

SOYO یتراجت مان  یرابج  یدهم  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   8068S لدم یتظافح  یاهمتسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زور لهچ  ادودح  باسح  هیوست   / دشاب یم  نامزاس  نیا  تسارح  لک  هرادا  ینف و  ناسانشراک  دیئات  هب  طونم  باسح  هیوست  یراپسراک و  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک

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

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

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6236126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادگج زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002450 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود وو   ریگدزد   ریگدزد یارب   یارب هباشم   هباشم وو   بختنم   بختنم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمض   همیمض امازلا   امازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ

9494

نادگج نادگج زکرم   زکرم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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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ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6236128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR ریواصت طبض  هاگتسد  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030526000057 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب   NVR ریواصت طبض  هاگتسد  نیبرود و  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع لیلدب  کناب  سانشراک  دیئات  مدع  تروص  رد  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسا  بعش  تیریدم  برد  ات  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  تدوع  هدنشورف  هنیزه  هب  بوغرم  ان  سنج  ای  تقباطم و 

4515617966 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رهشمرخ _  نابایخ  ناجنز _  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33420745-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420740-024 :: 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

تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6236136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کساج زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002451 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NVRNVR ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696

کساج کساج زکرم   زکرم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دات  دروم  یرگید  هباشم  دک  رهو  تسالاک  عون  تهجالاکدک  - یتسویپ تسیل  قبط  - قامشاب تاعالطا  یروانف  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094277000036 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنرب  تکرش  هدهعرب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618634683 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234763-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33234763-087 :: 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

سراف نورزاک  یربک س  بنیز  یلاع  شزومآ  زکرم   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  مرف  رقبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093708000014 زاین :  هرامش 

سراف نورزاک  یربک س   بنیز  یلاع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  نورزاک  (س ) یربک بنیز  یلاع  شزومآ  زکرم  نایگنهرف ، هاگشاب  بنج  تضهن ، نابایخ  نورزاک ، نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7318753793

42231014-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238083-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 9898

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیلپ سابل  صوصخم  هسبلا  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003457000045 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  - سیلپ سابل  صوصخم  هسبلا  نیبرود  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

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

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  الاک  تاصخشم  - ناهفصا ناتسا  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  ییارجا  هاگتسد  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174671156 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  - بیرجرازه نابایخ   - یدازا نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36688121-031  ، 6688121-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

6688125-031 :: 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

سیلپ سیلپ سابل   سابل صوصخم   صوصخم هسبلا   هسبلا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100
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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 " ) " ) 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

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل   - ناجنز یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن یراذگراب  سپس  هدومن و  اضما 

1201005220000504 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدومن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل  - یتسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  یارجا  - 
.دیئامن یراذگراب  سپس  و 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  38 دادعت : 

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

رهم تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل  - یتسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یراذگراب  سپس  هدومن و  اضما  و 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6236736SIEMENS دنرب  ESD , F&G متسیس هحفص 29)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

6236128NVR ریواصت طبض  هاگتسد  هحفص 65)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دنمشوه دنمشوه یاه   یاه عطاقت   عطاقت یسیطانغم   یسیطانغم یاه   یاه پول   پول یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 10 110 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 114 ھحفص 72 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aktcne3vjzqvd?user=37505&ntc=6236855
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6236855?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن6235241 قیرح و  مالعا  هحفص 29)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6235529 مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  هحفص 34)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6235681 افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  هحفص 34)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یبآ6235940 قیرح  یافطا  ریذپ و  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 8)نیمات و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6236030 مالعا  متسیس  هحفص 34)درب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرطاب6236255 هلول و  لباک و  لناپ و  ریِژآ ،  یساش ،  روتکتد ،  لماش  قیرح  مالعا  هحفص 34)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6236336 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 34)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6236734Zitex قیرح نالعا  هحفص 34)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  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 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نافوط و بآ  نایغطو  لیس  , ناشفشتآ هلزلز و   , بوشآ اولب و  , یفاضا تارطخ  اب  هقعاص  , راجفنا , قیرح تارطخ  همیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...و نمهب  طوقسودابدنتودابدرگ 

1101001188000293 زاین :  هرامش 
ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

همیب سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو نافوط   نافوط بآبآ   نایغطو   نایغطو لیس   لیس ,, ناشفشتآ ناشفشتآ وو   هلزلز   هلزلز  ,  , بوشآ بوشآ وو   اولب   اولب ,, یفاضا یفاضا تارطخ   تارطخ اباب   هقعاص   هقعاص ,, راجفنا راجفنا ,, قیرح قیرح تارطخ   تارطخ همیب   همیب ناونع : : ناونع
...و ...و نمهب   نمهب طوقسودابدنتودابدرگ   طوقسودابدنتودابدرگ
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  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 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نافوط و بآ  نایغطو  لیس  , ناشفشتآ هلزلز و   , بوشآ اولب و  , یفاضا تارطخ  اب  هقعاص  , راجفنا , قیرح تارطخ  همیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...و نمهب  طوقسودابدنتودابدرگ 

1101001188000292 زاین :  هرامش 
ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن6235241 قیرح و  مالعا  هحفص 29)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6235529 مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  هحفص 34)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6235681 افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  هحفص 34)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یبآ6235940 قیرح  یافطا  ریذپ و  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 8)نیمات و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6236026 یاه  قاتا  ( FM200  ) کیتاموتا قیرح  یافطا  متسیس  هاگتسد  هس  بصن  هحفص 34)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6236030 مالعا  متسیس  هحفص 34)درب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6236137 نالعا  ریگدزد و  تازیهجت  دیرخ  هحفص 34)تسیل  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

بوشآ بوشآ وو   اولب   اولب ,, یفاضا یفاضا تارطخ   تارطخ اباب   هقعاص   هقعاص ,, راجفنا راجفنا ,, قیرح قیرح تارطخ   تارطخ همیب   همیب ناونع : : ناونع 103103
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیس6236181 , ناشفشتآ هلزلز و   , بوشآ اولب و  , یفاضا تارطخ  اب  هقعاص  , راجفنا , قیرح تارطخ  همیب 
...و نمهب  طوقسودابدنتودابدرگ  نافوط و  بآ  نایغطو 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

یرطاب6236255 هلول و  لباک و  لناپ و  ریِژآ ،  یساش ،  روتکتد ،  لماش  قیرح  مالعا  هحفص 34)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بوشآ6236272 اولب و  , یفاضا تارطخ  اب  هقعاص  , راجفنا , قیرح تارطخ  هحفص 8)همیب  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6236298 یافطاو  مالعا  متسیس  یارجاو  بصن  مالقا و  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 8)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6236336 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 34)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6236734Zitex قیرح نالعا  هحفص 34)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6236764 ءافطا  متسیس  زیهجت  ارجا و  هحفص 34)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

تاسیسات6235735 رد  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6236296GHZ 5.8 سناکرف یتارباخم  لاقتنا  متسیس  هحفص 43)ویدار  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6235529 مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  هحفص 34)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6235681 افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  هحفص 34)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرطاب6236255 هلول و  لباک و  لناپ و  ریِژآ ،  یساش ،  روتکتد ،  لماش  قیرح  مالعا  هحفص 34)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6236734Zitex قیرح نالعا  هحفص 34)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا و6235991 هار  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریگدزد و  یارب  هباشم  بختنم و  دک  ناریا 
ددرگ همیمض  امازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  ینابیتشپ 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قیرح6236137 نالعا  ریگدزد و  تازیهجت  دیرخ  هحفص 34)تسیل  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6235835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  دراوم  همه  نوفورکیم و ...  لاصتا  لباک  هظفاح  تراک  هارمه  هب  همانرب  طبض  تهج  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم سانشراک  دات  اب  هدش 

1201093696000117 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دشاب همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  دشاب  ناسکی  روتکاف  هناماس و  رد  غلبم  رادقم و  هدوزفا  شزرا  اب  هدنشورف  اب  هنیزه  لحم  رد  لیوحت  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  امتح  دشاب  ناسکی  روتکاف  هناماس و  رد  غلبم  رادقم و  هدوزفا  شزرا  اب  هدنشورف  اب  هنیزه  لحم  رد  لیوحت  یتناراگ  تنامض و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب همیمض 

1598666611 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  کراپ ، بنج  وشرو ، نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61639373-021  ، 88928220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88928220-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوفورکیم نوفورکیم لاصتا   لاصتا لباک   لباک هظفاح   هظفاح تراک   تراک هارمه   هارمه هبهب   همانرب   همانرب طبض   طبض تهج   تهج نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن هعسوت  یسدنهم و  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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  هام  کی  رثکادح  باسح  هیوست  - دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسا - هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ادشاب یم  هدنشورف 

1101093314000182 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   DLC-HD20H لدم نیبرود   HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  هام  کی  رثکادح  باسح  هیوست  - دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  - تسا رادیرخ  رابنا  لیوحت 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898650-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود   HDMIHDMI لباک   لباک ناونع : : ناونع 105105
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیلباق اب  سنارف  یتلوم  سا  یپ  یج  هاگتسد   5 دیرخ - دشابیم تمیق  نعت  تهجو  دشابیمن  دیرخ  کالم  یمالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبطو  لاناک  تفایرد 850

1101005111000158 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  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 5 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاناک تفایرد 850 تیلباق  اب  سنارف  یتلوم  سا  یپ  یج  هاگتسد   5 دیرخ - دشابیم تمیق  نعت  تهجو  دشابیمن  دیرخ  کالم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبطو 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6236490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک لاناک 850850 تفایرد   تفایرد تیلباق   تیلباق اباب   سنارف   سنارف یتلوم   یتلوم ساسا   یپیپ   یجیج   هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 106106

یرتاب یرتاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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یرتاب دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000725 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC L100 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   BC-TRA لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   BC-TRF لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   cm 99 لوط  MA591G لدم  USB لباک الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KOMATSU هدنزاس عجرم   WA470-1 ردول روتوم  یرطاب  دربراک  هعطق  عون  تسب  الاک :  مان 
ددع 44 دادعت : 

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

 . دشابیم هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدام یتناراگ  اب   TCL نویزولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000196 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ساپساب دامن .  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  مادقا  تساوخرد  قبط  طقف  طقف و  طقف و   TCL 55C635 Smart QLED 55 inch TV - 

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

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

لیامت مدع  هلزنم  هب  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا و  روتکاف  شیپ  یرازگراب  تسویپ و  یراک -  زور  هیوست 12  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  ددرگیم و  یقلت  شورف  هب 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6235746 نیبرود  لرتنک  دیلک  هحفص 65)هحفص  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نوفورکیم6235835 لاصتا  لباک  هظفاح  تراک  هارمه  هب  همانرب  طبض  تهج  هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6235897 هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا و6235991 هار  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریگدزد و  یارب  هباشم  بختنم و  دک  ناریا 
ددرگ همیمض  امازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  ینابیتشپ 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش6236112 هتسبرادم  نیبرود  لماک  بصن  ارجا و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 17)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نادگج6236126 زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

TCLTCL نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 108108

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 " ) " ) 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

6236128NVR ریواصت طبض  هاگتسد  هحفص 65)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کساج6236136 زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6236222  HDMI هحفص 17)لباک نیبرود  ( نیبرود

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

لاناک6236282 تفایرد 850 تیلباق  اب  سنارف  یتلوم  سا  یپ  یج  هاگتسد   5 هحفص 17)دیرخ نیبرود  ( نیبرود

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

یرتاب6236490 هحفص 17)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

6236715TCL هحفص 17)نویزولت نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6236717 یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 65)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سیلپ6236823 سابل  صوصخم  هسبلا  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه6236855 یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  هحفص 65)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس6236997 هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
یریوصت تراظن  یاه 

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095562000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236172 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  قبط  زاس  هریخذ  رورس و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک :  رازگرب 

حرش هب  هجوت  اب  ار  یداهنشپ  تمیق  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ  اذل  دشاب  یمن  تساوخرد  دروم  تمدخ  انیع  هدش  باختنا  یالاک  دک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دنیامن هئارا  همانتوعد  تسویپ  رد  هدش  جرد  یالاک 

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

باسح هب  زیراو  تروص  هب  دناوت  یم  هک  دشابیم  لایر  نازیم 1.250.000.000  هب  عوطقم  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  دزی و  یرادرهش  هجو  رد  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  ای  دزی و  یرادرهش  تراجت  کناب   2052146669

14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  دزی ، یرادرهش  یدازا ، نادیم  دزی ،  ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6235980 مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 19)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جیروتسا6236172 رورس و  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 82)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

جیروتسا جیروتسا وو   رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 109109
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یوضر ناسارخ  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Proliant-DL380Generation 9 لدم  HP دنرب  server هاگتسد  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001143000053 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant ML 350 tower G6 sff chassis server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : سردآ تسویپ - لیاف  تاصخشم  طیارش و  قباطم   - Proliant-DL380Generation 9 لدم  HP دنرب  server هاگتسد  3 هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 512 و 507  051 37625201-3 سانشراک :  نفلت  مایخ 29 -  شبن  دهشم 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  روما  تیریدم  نامتخاس  مایخ 29 -  شبن  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9185837659

37680106-051  ، 37625201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37663771-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Proliant-DL380Generation 9Proliant-DL380Generation 9 لدم   لدم   HPHP  دنرب دنرب   serverserver  هاگتسد هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیلقا جع )  ) رصعیلو ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed لدم دراه  ددع  دادعت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ لاسکی   - Firmware HDD 872479-B21

1101090266000038 زاین :  هرامش 
دیلقا جع ) ) رصع یلو  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-418367-B21 لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ مولع  هاگشناد  رتنس  اتید  سانشراک  دأت  الاک و  تفایرد  زا  سپ  یدقن و  تروص  هب  تخادرپ  دوش و  تقد  دنرب  تاحیضوت و  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  ماجنا  ناتسرامیب  تاعالطا  یروانف  لوئسم  زاریش و 

7381775414 یتسپ :  دک  دیلقا ،  جع ) ) رصعیلو ترضح  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  دیلقا -  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44535340-071  ، 44535454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44535015-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE 1 .2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2 .5in)  SC 1yr Wty Digitally S ignedHPE 1 .2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2 .5in)  SC 1yr Wty Digitally S igned  لدم لدم دراه   دراه ددع   ددع دادعت  33   دادعت ناونع : : ناونع
Firmware HDD 872479-B2 1Firmware HDD 872479-B2 1

1 1 11 1 1
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 Gen10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000184 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ لس  شیک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   ProLiant DL380 لدم  Gen10 هنایار رورس  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تبث.دشاب  لانیجروا  ون و  لاسرا  یالاک  هدنشورفاب ،  لمح  هیارک  دابآ ،  سراپ  هاگدورف  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31457000-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یتسویپ .یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPE ProLiant DL380 Gen10HPE ProLiant DL380 Gen10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 1121 12
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093750000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236606 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Power HP ، Cisco Router ، Power Gigabyte ، UPS 20 kva ، EMC، ST8000NM0055، Patch Cord ، یا هنایار  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DDR4، CPU : Intel i5 11600T روتینام ،   ، keystone Cat6T

.دیئامرف  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  امتح  .دشابیم  هباشم  هدش  باختنا  تیلاعف  هزوح 
ناریا  یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

Power HP ، Cisco Router ، Power Gigabyte ، UPS 20 kva ، EMC، ST8000NM0055، Patch Cord ، تازیهجت دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
DDR4، CPU : Intel i5 11600T روتینام ،   ، keystone Cat6T

.دیئامرف هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  امتح  .دشابیم  هباشم  هدش  باختنا  تیلاعف  هزوح 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

دیدرگ  دهاوخ  تخادرپ  روتکاف  غلبم  یت  یآ  دحاو  دیئات  رابنا و  هب  لیوحت  زا  دعب  الاک  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم هناخباتک  دانسا و  نامزاس   ، 1538633311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6235532Proliant-DL380Generation 9 لدم  HP دنرب  server هاگتسد هحفص 83)3  رورس  ( رورس

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

6235537hp هکبش هحفص 43)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6235795HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 1yr لدم دراه  ددع  دادعت 3 
Wty Digitally Signed Firmware HDD 872479-B21

هحفص 83) رورس  ( رورس

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

رازفا6235980 مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 19)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6236026 یاه  قاتا  ( FM200  ) کیتاموتا قیرح  یافطا  متسیس  هاگتسد  هس  بصن  هحفص 34)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

جیروتسا6236172 رورس و  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 82)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 113113
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.یتسویپ6236382 تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 Gen10 هحفص 83)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6236606 تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 83)هصقانم  رورس  ( رورس

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

اوشیپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6236067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب اسکم  یتراجت  مان   BioFace E270 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف 09120797014  شیپ  لاسرا  لحم و  رد  بصن  هارمه 

1101095209000007 زاین :  هرامش 
اوشیپ نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace E270 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هنایار نیمزرس 

هاگتسد  5 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 
اوشیپ نارهت ،  لیوحت :  لحم 

لحم رد  بصن  هارمه  هب  اسکم  یتراجت  مان   BioFace E270 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف 09120797014 شیپ  لاسرا  و 

3381647111 یتسپ :  دک  اوشیپ  ، نامرد  تشادهب و  هکبش  یناتسدرا  نادیم  اوشیپ  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36720700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36731090-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BioFace E270BioFace E270 لدم   لدم تراک   تراک وو   تشگنارثا   تشگنارثا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس هبهب   زهجم   زهجم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1141 14
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 3  هب   LEVEL SENSOR, P/N. 3588990 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 11  هب   PRESSURE SENSOR, P/N. 3808805

1101001034006211 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   TRAVEL SENSOR 45K FOR POSITIONER تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
هدیا سیدنت  نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEVEL SENSOR یتراجت مان   MPM4700 لدم روسنس  ورکیام  جنس  قمع  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  یلام  / ینف کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  حرش  ساسا  رب  یلام  / ینف تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  افطل  دشاب ، یم  تساوخرد 0130708  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیولسع  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  برد 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس ورکیام   ورکیام جنس   جنس قمع   قمع ناونع : : ناونع 115115
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132547  اب  قباطم  روسرپمک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009252 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   MACK هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MACK یتراجت مان   MACK RD888SX نویماک رلوک  روسرپمک  یکیتسال  همست  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
اوه روآون  هدننک  هضرع  عجرم   BOGE یتراجت مان   639002802P لدم اوه  روسرپمک  دربراک  لماک  امد  روسنس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نرق رتسگ  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم   APLISENS یتراجت مان   PCE-28 لدم لاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  دهدن  رارق  مالعتسا  یمومع  طیارش  یتسویپ  هطوبرم  مرف  رد  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدنشورف  هکیتروصرد  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لدم6236067 تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  نیمات 
BioFace E270

هحفص 88) روسنس  ( روسنس

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

روسنس6236661 ورکیام  جنس  هحفص 88)قمع  روسنس  ( روسنس

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

روسرپمک6236924 هحفص 88)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

روسرپمک روسرپمک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1161 16
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نامیلسدجسم ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ قرب  عیزوت  رودنو  قبط  چیئوس  میات  ددع  30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094801000091 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم ناتسرهش  قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   THEBEN یتراجت مان   SIMPLEXA 602 لدم لاتیجید  چیئوس  میات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491776497 یتسپ :  دک  میدق ،  شترا  هاگباوخ  یوربور  پاش  رلوک   ، ; نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43260085-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43260083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسزوخ قرب   قرب عیزوت   عیزوت رودنو   رودنو قبط   قبط چیئوس   چیئوس میات   میات ددع   ددع 3030 ناونع : : ناونع 1171 17
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و حرش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  دیاب  یناریا ) تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  رپمآ (  تلو 10  گنیچیئوس 30  هیذغت  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یضاقتم  دحاو  دأت  دروم  تسویپ و  طیارش 

1101092586000437 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یراتس اضرریما  هدننک  هضرع  عجرم  سرگاز  یتراجت  مان  لدم 1906   W 30 ناوت گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دأت دروم  تسویپ و  طیارش  ینف و  حرش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  دیاب  یناریا ) تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  رپمآ (  تلو 10  هیذغت 30  عبنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  دوجو  تروص  رد  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  دشاب  یضاقتم  دحاو 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: 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

ناتسزوخ6235398 قرب  عیزوت  رودنو  قبط  چیئوس  میات  ددع  هحفص 90)30 چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6235467 هکبش 48  اتید  چیئوس  یریوصت -  تراظن  هناماس  تخاس  ریز  تازیهجت  یارجا  هحفص 65)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

62358002960X-24TSL وکسیس هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6235809 هکبش  اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قباطم6236154 دیاب  یناریا ) تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  رپمآ (  تلو 10  گنیچیئوس 30  هیذغت  عبنم 
.دشاب یضاقتم  دحاو  دأت  دروم  تسویپ و  طیارش  ینف و  حرش  ، مالعتسا تاصخشم 

هحفص 90) چیئوس  ( چیئوس

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

6236379TNX کنارت ویدار  چیئوس  ددع  هحفص 10)دیرخ 2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6236381 ربیف  چیئوس  هحفص 43)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

وو ینف   ینف حرش   حرش ،، مالعتسا مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم دیاب   دیاب یناریا ) ) یناریا تیفیک   تیفیک اباب   وو   بوغرم   بوغرم دنرب   دنرب رپمآ (  (  رپمآ   1010 تلو   تلو   3030 گنیچیئوس   گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یضاقتم   یضاقتم دحاو   دحاو دأت   دأت دروم   دروم وو   تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش

118118
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6236426ADSL هکبش رتور  میس -  یب  هکبش  رتور  تروپ -  هکبش 24  اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  یقرب ، ریش  یکدی  هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005556 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  ROTORK هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ROTORK یتراجت مان   A لدم یقرب  ریش  رتیوچکآ  یجنرب  یموینیمولآ و  مزیناکم  چوس  الاک :  مان 

تعنص کینورتکلا  سسرآ  هدننک  هضرع 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب ریش   ریش یکدی   یکدی هعطق   هعطق ناونع : : ناونع 1191 19
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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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  یهاگتسیاو  ینایم  کالب  یاه  چوسریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000251 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق 2 دادعت : 
1402/02/20 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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6236350 ریش  یکدی  هحفص 93)هعطق  چوس  ( چوس

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

یهاگتسیاو6236929 ینایم  کالب  یاه  هحفص 93)چوسریمعت  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهاگتسیاو یهاگتسیاو ینایم   ینایم کالب   کالب یاه   یاه چوسریمعت   چوسریمعت ناونع : : ناونع 120120
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  گنیروتینام  لرتنک  یطابترا و  یاه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000462 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایرآ اسر  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم   ELECTRIC ROTARY CONVERTERS یتراجت مان   STB-33-200 لدم نایرج  روتروناک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ماظن هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   BLACK MAGIC یتراجت مان   decklink لدم وئدیو  رچپک  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

هدنزاس روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   BLACK MAGIC یتراجت مان   SMART VIEW 4K لدم  in 15/6 زیاس لاتیجید  روتینام  الاک :  مان 
BLACK MAGIC هدنزاس عجرم  اکیرما 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یتناراگ هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب  - . تسویپ تسیل  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ یلام :  رومام   22166413: نفلت

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نوفورکیم6235835 لاصتا  لباک  هظفاح  تراک  هارمه  هب  همانرب  طبض  تهج  هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6235897 هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیروتینام6236462 لرتنک  یطابترا و  یاه  هحفص 94)متسیس  توص  ( توص

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

6236715TCL هحفص 17)نویزولت نیبرود  ( نیبرود

گنیروتینام گنیروتینام لرتنک   لرتنک وو   یطابترا   یطابترا یاه   یاه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 12 112 1
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دنمشوه6236855 یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  هحفص 65)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قفاب یدروفسا  تافسف  عمتجم   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم  اب  یتعنص  روتینام  درب و  رتور  ددع  کی  اب   10 زودنیو اب  هدش  لبمسا  سیک  ددع  نیمات 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم

1201020017000009 زاین :  هرامش 
قفاب یدروفسا  تافسف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم  اب  یتعنص  روتینام  درب و  رتور  ددع  کی  اب   10 زودنیو اب  هدش  لبمسا  سیک  ددع  نیمات 4  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8975141418 یتسپ :  دک  داباهب ،  قفاب  هداج  رتمولیک 35  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32413340-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32413322-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ اباب   هارمه   هارمه تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام وو   درب   درب رتور   رتور ددع   ددع کیکی   اباب     1010 زودنیو زودنیو اباب   هدش   هدش لبمسا   لبمسا سیک   سیک ددع   ددع   44 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
ربتعم ربتعم

122122
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا تسویپ و  گرب  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000218 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیحو زانهش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH یتراجت مان   C310 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/01/25 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1402/01/25 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1402/01/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام هنایار -  -  هنایار مکمک   بوبو   ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 114 ھحفص 97 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/35gjsrxe8pnv5?user=37505&ntc=6235455
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6235455?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مق یتیاده  ییوکن  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6235509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع فارگونپک 2  بارپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090857000337 زاین :  هرامش 

مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   PHASEIN هدنزاس عجرم   IRMA CO2 لدم گنیروتینام   optic بورپ الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  irc دک اب  روتکاف  شیپ  رودص  دمیآ و  نیناوق  تیاعر 

3715873355 یتسپ :  دک  یناقرف ،  یتیاده  یئوکن  ناتسرامیب  یناقلاط -  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118254-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211071-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   22 فارگونپک   فارگونپک بارپ   بارپ ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 114 ھحفص 98 
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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 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ /  تاصخشم  قبط  یناریا  ( LED  ) چنیا روتینام 46  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093509000062 زاین :  هرامش 

نابآ هدزیس  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   PN-465E لدم  in 46 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

یم تروص  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  تخادرپ  / دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  / دشاب یتناراگ  یاراد  / دشاب یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تاصخشم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا  / دریذپ

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه 09153043533 هرامش  یناریا  دص  رد  دص  الاک   - یضرف دک  ناریا   TH-55-SQE1 یتعنص روتینام  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000189 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 32 زیاس  32lf51000 لدم یتعنص   LED روتینام الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09153043533 هرامش  یناریا  دص  رد  دص  الاک   - یضرف دک  ناریا   TH-55-SQE1 یتعنص روتینام  ددع   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ /  /  تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناریا   یناریا ( ( LEDLED  ) ) چنیا چنیا   4646 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 125125

TH-55-SQE1TH-55-SQE1 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 114 ھحفص 99 
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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 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یناریا / چنیا   LED 46 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093509000058 زاین :  هرامش 

نابآ هدزیس  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   PN-465E لدم  in 46 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

دریذپ یم  تروص  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  تخادرپ  / دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  / دشاب یتناراگ  یاراد  / دشاب یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   LED 46LED 46 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 127127

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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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6236015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نرما ییوزاب  یلاتیجید  جنسراشف  هاگتسد  4 لخاد //  تایوتحم  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تس  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  //  m3 Omron

1101092130000206 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIRSTSTAR یتراجت مان   6/5x14/5x25 cm زیاس هقبط  کی  لدم  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  هبعج  الاک :  مان 
زربلا تراجت  باهش  یناگرزاب 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

امزآ مانپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  مانپ  هدنزاس  عجرم  لدم 9685  راد  روتینام  یلاتیجید  جنسراشف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

m3 Omron نرما ییوزاب  یلاتیجید  جنسراشف  هاگتسد  4 لخاد //  تایوتحم  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تس  3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایدسا 09122139990 سدنهم  یاقآ  دات  دروم  تسا  هدنشورف  هدهع  رب  دابآ  مرخ  تفن  رابنا  ات  لمح  هنیزه  //

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نرما نرما ییوزاب   ییوزاب یلاتیجید   یلاتیجید جنسراشف   جنسراشف هاگتسد   هاگتسد 44 لخاد //  //  لخاد تایوتحم   تایوتحم اباب   کیکی   حطس   حطس یسناژروا   یسناژروا یتنزرب   یتنزرب هیلوا   هیلوا یاه   یاه کمک   کمک فیک   فیک تستس   33 ناونع : : ناونع
m3 Omronm3 Omron

128128

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

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

زا 114 ھحفص 101 
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رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ / لیاف  قبط  رهشمرخ / دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091739000126 زاین :  هرامش 

رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  هدنشورف  اب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه  دوش / یراذگراب  هناماس  ردو  داتو  لیمکتار  یتسویپ  لیاف  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تبث  سامت  هرامش  رتهب  یگنهامه  تهج 

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ / / یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رهشمرخ / / رهشمرخ دادرخ   دادرخ موس   موس کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ تهج   تهج روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  کرادم  قبط  یکشزپ  یصیخشتروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000828 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SPIDERVIEW لدم یکشزپ  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یصیخشت   یصیخشت روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیالو ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  - ددع هارود 20 یس  یو  یس  - ددع هار 40 هس  یس  یو  یس  - ددع  50 رسویدسنرت تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ 

1101095549000678 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx16 cm 8 زیاس  CS-12802 لدم هار  ود  یزکرم  یدیرو  رتتاک  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 1  هبعج   frx20 cm 7 زیاس  CV-15703 لدم هار  هس  یزکرم  یدیرو  رتتاک  الاک :  مان 

هتسب 40 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

SMITHS MEDICAL CZECH REPUBLIC هدنزاس عجرم  یتس  هتسب 1   MX9504 لدم یبلق  گنیروتینام  فرصم  رابکی  نمول  کت  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 
ایرآ نامرد  زور  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   A.S

تس 50 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن  ههام - تخادرپ 6  زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاطع 09158800895 الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  هنومن  تدوع  لاسرا و  هنیزه  دشاب  هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722045-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارود هارود یسیس   یویو   یسیس   -- ددع ددع 4040 هار   هار هسهس   یسیس   یویو   یسیس   -- ددع ددع   5050 رسویدسنرت رسویدسنرت تستس   ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ( روتینام  - سوم - دروبیک - سیک  ) لماک رتویپماک  هاگتسد  4 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091173000075 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانجا ددرگ  یراذگ  تمیق  هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط  طقف   - یمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشابیم  لیوحت  زا  سپ  هام  یرابتعا و 4 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهعب  لیوحت  لمخ و  هیارک  دشاب  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یتسیاب 

راجن 09154837110 سدنهم  تاصخشم  تباب  سامت  هرامش 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6236310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیسوا کرام  یبلق  رتلوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000281 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بلق نارهت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASPEL یتراجت مان   ASPEKT 812 لدم یکشزپ  یبلق  متیر  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  لیافرد  هدش  هتساوخدراومو  عون  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط (( روتینام روتینام  - - سوم سوم -- دروبیک دروبیک -- سیک سیک  ) ) لماک لماک رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد 44 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 132132

انیسوا انیسوا کرام   کرام یبلق   یبلق رتلوه   رتلوه ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ( روتینام - سوم - دروبیک - سیک  ) لماک رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091173000076 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانجا ددرگ  یراذگ  تمیق  هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط  طقف   - یمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشابیم  لیوحت  زا  سپ  هام  یرابتعا و 4 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهعب  لیوحت  لمخ و  هیارک  دشاب  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یتسیاب 

راجن 09154837110 سدنهم  تاصخشم  تباب  سامت  هرامش 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک کرمگ   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6236390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط (( روتینام روتینام -- سوم سوم -- دروبیک دروبیک -- سیک سیک  ) ) لماک لماک رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع 134134

رگپاچ رگپاچ هدش -  -  هدش لبمسا   لبمسا لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدوزفا شزرا  رب  تایلام  نودب  اه  تمیق.یتناراگ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  تادنتسم.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هدننک  نیمآت  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه.دشاب 

1101004531000009 زاین :  هرامش 
شیک کرمگ  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  نیمزرس  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هنایمرواخ

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   pro20-EDT-6QC لدم  All in One هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 5200  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF625HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا ماس 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  رب  تایلام  نودب  اه  تمیق.دشاب  یتناراگ  اب  هارمه  الاک   . تسویپ تسیل  قبط  تادنتسم.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدننک  نیمآت  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه.دشاب 

7941798375 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  هاگردنب  شیک -  ناگزمره -  ناتسا  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44423398-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44420510-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6236391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیسوا کرام  نوخراشف  رتلوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000282 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ناینب هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CUSTOMED یتراجت مان   Custo screen 300 لدم یکشزپ  دربراک  نوخ  راشف  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرد
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  لیافرد  هدش  هتساوخدراومو  عون  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  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 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیسوا انیسوا کرام   کرام نوخراشف   نوخراشف رتلوه   رتلوه ناونع : : ناونع 136136

یرتویپماک یرتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000111000005 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 
SSD هظفاح الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 350 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یکشزپ نکسا   CAT ای  CT هاگتسد روتینام  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ دشاب .  یم  یدعب  تکرش  اب  تیولوا  تروص  نیاریغرد  ددرگ  همیمض  دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپو  هطوبرم  فنص  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یارادو  لانیجروا  دیاب  تاعطق  هیلک.ددرگ  همیمض  ءاضماورهماب  تسیابیمروتکاف 

لحم رد  لیوحت 

5174745149 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  هرادا  هیرظنم  نادیم  شبن  ناحیروبا  هارراهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4751115-0413  ، 34766400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34766409-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6236499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بط نونف  کرام  بای )  نینج   ) دیک ینوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000283 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD هدنزاس عجرم   SONICAID یتراجت مان   MD200 لدم یزیمور  بای  نینج  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیافرد  دوش  هجوت  الاک  تساوخردو  عون  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب هبعش 1  یعامتجا  نیمات   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6236691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب ناگزمره  ناتسا  هدودحم  رد  دشاب -  هام  لقادح 18  ربتعم  یتناراگ  یاراد  جنیا -  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091650000011 زاین :  هرامش 

سابعردنب کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب ناگزمره  ناتسا  هدودحم  رد  دشاب -  هام  لقادح 18  ربتعم  یتناراگ  یاراد  جنیا -  روتینام 22   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919153677 یتسپ :  دک  هبعش 1 ،  یعامتجا  نیمات  امه  لته  هار  هس  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33519713-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33519713-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزیمور یزیمور بای   بای نینج   نینج روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 138138

جنیا جنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 139139
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اب6235348 یتعنص  روتینام  درب و  رتور  ددع  کی  اب   10 زودنیو اب  هدش  لبمسا  سیک  ددع  نیمات 4 
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم 

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

6235455LED روتینام هنایار -  مک  هحفص 96)بو  روتینام  ( روتینام

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

ددع6235509 فارگونپک 2  هحفص 96)بارپ  روتینام  ( روتینام

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

دشاب6235542 یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ /  تاصخشم  قبط  یناریا  ( LED  ) چنیا هحفص 96)روتینام 46  روتینام  ( روتینام

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

6235797TH-55-SQE1 یتعنص روتینام  ددع  هحفص 96)1  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6235867  LED 46 هحفص 96)روتینام روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6236015 4 لخاد //  تایوتحم  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تس  3
m3 Omron نرما ییوزاب  یلاتیجید  جنسراشف 

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

دک6236062 ناریا  زا  یتسویپ / لیاف  قبط  رهشمرخ / دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  روتینام  دیرخ 
هدش هدافتسا  هباشم 

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6236171 یصیخشت  هحفص 96)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هارود6236198 یس  یو  یس  - ددع هار 40 هس  یس  یو  یس  - ددع  50 رسویدسنرت هحفص 96)تس  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6236215 تاصخشم  قبط  ( روتینام  - سوم - دروبیک - سیک  ) لماک رتویپماک  هاگتسد  4 هحفص 96)دیرخ روتینام  ( روتینام

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

انیسوا6236310 کرام  یبلق  هحفص 96)رتلوه  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6236324 تاصخشم  قبط  ( روتینام - سوم - دروبیک - سیک  ) لماک رتویپماک  هاگتسد  هحفص 96)دیرخ 3 روتینام  ( روتینام

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

رگپاچ6236390 هدش -  لبمسا  لماک  هنایار  هحفص 96)سیک  روتینام  ( روتینام

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

انیسوا6236391 کرام  نوخراشف  هحفص 96)رتلوه  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6236433 هحفص 96)مزاول  روتینام  ( روتینام

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

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

زا 114 ھحفص 111 

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


(( 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

گنیروتینام6236462 لرتنک  یطابترا و  یاه  هحفص 94)متسیس  توص  ( توص

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

یزیمور6236499 بای  نینج  روتینام  لاتف  هحفص 96)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

رورس6236606 تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 83)هصقانم  رورس  ( رورس

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

جنیا6236691 هحفص 96)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

6236736SIEMENS دنرب  ESD , F&G متسیس هحفص 29)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دوخ6236781 گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  ییاجباج و  یروآ ، عمج  هحفص 6)هعسوت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بآ6236998 هکبش  گنیروتینام  لیمکت  تایلمع  هحفص 6)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6235746 نیبرود  لرتنک  دیلک  هحفص 65)هحفص  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6235897 هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا و6235991 هار  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  ریگدزد و  یارب  هباشم  بختنم و  دک  ناریا 
ددرگ همیمض  امازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  ینابیتشپ 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش6236112 هتسبرادم  نیبرود  لماک  بصن  ارجا و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 17)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نادگج6236126 زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کساج6236136 زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6236717 یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 65)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس6236997 هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
یریوصت تراظن  یاه 

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6236293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف رد  هدش  رکذ  رازفا  مرن  هارمه  هب   UPS اب  ST-FACE122 یتساوخرد بایغ  روضح  هاگتسد   - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  تاصخشم و 

1101091971000084 زاین :  هرامش 
مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تعنص ملع و  یتراجت  مان  دیون  تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   ST- Face 120 لدم هرهچ  ییاسانش  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش تاصخشم و  مرف  رد  هدش  رکذ  رازفا  مرن  هارمه  هب   UPS اب  ST-FACE122 یتساوخرد بایغ  روضح  هاگتسد   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب6235348 یتعنص  روتینام  درب و  رتور  ددع  کی  اب   10 زودنیو اب  هدش  لبمسا  سیک  ددع  نیمات 4 
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم 

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

رازفا6235980 مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 19)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاحیضوت6236010 حرش  هب  ###  HSM هاگتسد  Backup SafeNet تراک هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هرهچ6236293 ییاسانش  بایغ  روضح و  هحفص 113)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا6236599 مرن  یزاس  هدایپ  هحفص 19)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما6236633 تاعالطا  دادیور و  تیریدم  هحفص 19)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرهچ هرهچ ییاسانش   ییاسانش بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 140140

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6236672SPS سوریو یتنآ  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

تروپ6235467 هکبش 48  اتید  چیئوس  یریوصت -  تراظن  هناماس  تخاس  ریز  تازیهجت  یارجا  هحفص 65)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قباطم6235481 نانمس  هاگدورف  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  نیمات 
تسویپ تاصخشم 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس6236997 هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
یریوصت تراظن  یاه 

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تانبرک6235838 یلپ  سنج  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 114 ھحفص 114 
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