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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 28

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشود  2424   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5050))

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

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

زا 58 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 33

( 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  • 36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( 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 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28

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

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

زا 58 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( 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  • 41

( 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 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

زا 58 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

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

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

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

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

زا 58 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش دهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093670000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام راگزور   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273502 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتامروفنا تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر یرابتعا 30.000.000.000  فقس  غلبم 

لایر غلبم 1.500.000.000  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشدهاش یرادرهش  رهش -  دهاش  رهش  رایرهش -  ناتسرهش  نارهت -  ناتسا  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

02165442500 - 02165445221 :: نفلت :: setadiran.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

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

لوا تبون  لوا  هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: د/5/186 یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تعاس  نایاپ  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم یراداعبنم تعاس  نایاپ  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273503 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیدنا رهش  یاههدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  و  یشزرو و ...  یتامدخ ،  ، یرادا فانصا  ینامتراپآ و ، )...  ینوکسم  ریاب  یضارا  کالما  یزیمم  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشقن زور  هب  ییاوه  سکع  زا  ییاوه  هشقن  هیهت  ییایفارغج  هداد  هاگیاپ  داجیا  یزاسون و ...  یهورگ  ضوبق  رودص  تهج  یرهش  تاسیسات  رباعم و  (، GIS)

هدوزفا شزرا  رب  تایلام   ٪9  % باستحا اب  لایر  رابتعا 27/000/000/000  اب  رهش  حطس  کالما  تاعالطا  یروآ  عمج  ینیمز و  یرادرب 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/350/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.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

یکیتامروفنا یکیتامروفنا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

هدنورپ هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ وو   وو ...  ...  یشزرو   یشزرو یتامدخ ، ، یتامدخ  ، ، یرادا یرادا فانصا   فانصا وو ،...  ،...  ینامتراپآ   ینامتراپآ ینوکسم   ینوکسم ریاب   ریاب یضارا   یضارا کالما   کالما یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 58 ھحفص 5 
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هشیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  لوا  هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: د/5/186 یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273541 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیدنا رهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرا  و  یشزرو و ...  یتامدخ  یرادا  فانصا  ینامتراپآ و )...  ینوکسم  ریاب ،  یضارا  کالما  یزیمم  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروا علمج  ینیزمز و  یرادرب  هشقن  زور  هب  ییاوه  هشقن  هیهت  ییایفارغج  هداد  هاگیاپ  داجیا  یزاسون و ...  یهورگ  ضوبق  رودص  تهج  یرهش  تاسیسات  رباعم و 

لایر رابتعا 27/000/000/000  اب  رهش  حطس  کالما  تاعالطا 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/350/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.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

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

ینامتراپآ ینامتراپآ ینوکسم   ینوکسم ریاب ،  ،  ریاب یضارا   یضارا کالما   کالما یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 58 ھحفص 6 
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دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005120000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272988 :: هرازه هرازه 10:00دکدک   تعاس :   - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ عوضوم  اب  یمومع  هصقانم  رازگرب  هب  تبسن  خروم 1401/10/22 هرامش 100040334 زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب 

دیئامن .  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  دزی  رهش  حطس  رد  عطاقت  دنمشوه  لرتنک  متسیس  تازیهجت 
( دزی رهش  حطس  ) عطاقت دنمشوه  لرتنک  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,063,900,000 نیمضت :  غلبم 

یرادرهش تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 1.063.900.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  (4 نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  دزی و 

تعاس 14:00  1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دزی  رهش : 

 8917698639 یتسپ :  دک 
دزی یرادرهش  یدازآ  نادیم  دزی 

:: 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  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس عطاقت   عطاقت دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 58 ھحفص 7 
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دابآ مرخ  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001615000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273294 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  مرخ  یادهش  هاگدورف  چورپا  کرو  لیویس  هژورپ  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  هدرشف  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابا  مرخ  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دابآ مرخ  یادهش  هاگدورف  چورپا  کرو  لیویس  هژورپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآ مرخ  یادهش  هاگدورف  کشمیدنا  هب  دابآ  مرخ  هداج  رتولیک 8   ، 6814166114 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  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

 - ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
راهباچ ردنب 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 18هرامش خیرات 1401/11/25  زا   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم 8/30عبنم تعاسات تیاغل  خیرات 1401/12/06  زا   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273353 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  ار  ردنب  یناشن  شتآ  یاههاگتسیا  هب  نآ  لاصتا  هکبش و  تروص  هب  یردنب  نکاما  رد  قیرح  نالعا  متسیس  ثادحا  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.کی هرامش  نامتخاس  یتشهب - دیهش  ردنب  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یگیر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -   :: سردآ سردآ

-88969737: مان تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم  - 05431283000 :: نفلت نفلت
021-85193768

.www.setadiran :: تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگدورف هاگدورف چورپا   چورپا کرو   کرو لیویس   لیویس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 55

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا هبهب   نآنآ   لاصتا   لاصتا وو   هکبش   هکبش تروص   تروص هبهب   یردنب   یردنب نکاما   نکاما ردرد   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا 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 58 ھحفص 8 
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نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11-35/32 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273386 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیئامن یرادیرخ  هصقانم  قیرط  زا  ار  هلحرم  ره  لیوحت  ءازاب  یدقن  تخادرپ  تروصب  یرون  یوفاک  تازیهجت  عاونا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  مود  هقبط  یقرش ، یدمحم  رادمان  دیهش  نابایخ  هعمج  ماما  نابایخ  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک  یناشن  هب   :: سردآ سردآ

03431228812 :: نفلت www.Tci.ir WWW.KER.TCI.IRنفلت ای  WWW.Ke.tci.ir :: تیاسبو تیاسبو

03431228235 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م ن - 1401/29 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273499 :: هرازه هرازه تعس 13:30دکدک    - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا   acr لیابوم و یصاصتخا  لاقتنا  ییویدار و  هکبش  یرادهگن  راکنامیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسار  جردنم د  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروصب  لایر   4.820.544.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یسانشراک  اه و  یهگا  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک 

ناردنزام هقطنم  تیریدم  سردم  نابایخ  لباب -  ناردنزام -   :: سردآ سردآ

011-32335009 :: نفلت :: www.mn.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

011-32323332 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون یوفاک   یوفاک تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 77

acracr  وو لیابوم   لیابوم یصاصتخا   یصاصتخا لاقتنا   لاقتنا وو   ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن راکنامیپ   راکنامیپ 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 58 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نامرک هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ke.tci.ir :: عبنم :عبنم خیرات ات   1401/11/23 خیرات : زا   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273607 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحتازاب یدقن  تخادرپ  تروصب  یرون  یوفاک  تازیهجت  عاونا  یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیتامروفنا6273502 تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لمح6273573 یاه  متسیس  هشیدنا  رهش  حطس  یاه  عطاقت  یزاسدنمشوه  تازیهجت  یارجا  دیرخ و 
دنمشوه لقن  و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یرون یرون یوفاک   یوفاک تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 58 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یادص   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273573 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بوصم 20/000/000/000 رابتعا  اب  دنمشوه  لقن  لمح و  یاه  متسیس  هشیدنا  رهش  حطس  یاه  عطاقت  یزاسدنمشوه  تازیهجت  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر درایلیم  تسیب 

تاطابترا ای  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 4  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000/000 نیمضت : 

هام  3 تاداهنشیپ :  تدم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6272988 حطس  عطاقت  دنمشوه  لرتنک  متسیس  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاه   یاه متسیس   متسیس هشیدنا   هشیدنا رهش   رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 58 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا هقطنم  ورتم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

isfahan.ir :: عبنم :: 1401/12/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  ار  کی  طخ  هنایاپ  طخ و  تاسیسات  هب  طوبرم  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم ، ینف و  تامدخ  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامنراذگاو

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 578 هرامش 34358050  هب  اهدادرارق  روما  دحاو   :: نفلت :: http://metroisfahan.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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 طخطخ   هنایاپ   هنایاپ وو   طخطخ   تاسیسات   تاسیسات هبهب   طوبرم   طوبرم تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یسدنهم ، ، یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 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 58 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دمحا ریوب  هیولیگهک و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/24هرامش زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273358 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یحاون  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/880/500/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  دحاو  یزاسرهش  هار و  هرادا  زا  رت  ناپ  نارادهار  یرهطم خ  راولب  جوسای  دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07433336277 :: 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

رهش6272988 حطس  عطاقت  دنمشوه  لرتنک  متسیس  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لمح6273573 یاه  متسیس  هشیدنا  رهش  حطس  یاه  عطاقت  یزاسدنمشوه  تازیهجت  یارجا  دیرخ و 
دنمشوه لقن  و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 58 ھحفص 13 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق ًافطل  * یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  نهموب * هراوهام  تسارح  سنسیال  ددع  هارمه 65  هب  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  تسویپ  ردوروتکاف  شیپ  یط  تمیق  زیرو  مالعا  یلک 

1201001022000345 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیهاماباهزاین یلصاربتعمدنرب *  هدش *  هئارا  یالاک  تلاصا  نیمضت  هئارا  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس   * هدنشورف طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
زاین تروصرددادرارقدقع  ای  باسحاصافم  هئارا  لماش  بصن  تامدخ و 

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

1401/12/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  تازیهجت  بصن  لمح و  هنیزه  لک * هرادا  نیا  ناسانشراک  طسوتروتکافدیئاتزا  سپ  زور  باسح 45  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدادرثا بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطااب  ضقانتم  تمیق  مالعا  ییاهخساپ  * دشاب

یریصن یاقآ  رتشیب 09012560160 تاعالطا 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هراوهام هراوهام تسارح   تسارح سنسیال   سنسیال ددع   ددع   6565 هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 58 ھحفص 14 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Padvish corporate یرادهگن ینابیتشپ و  دیرخ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000577 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

Padvish corporatePadvish corporate یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 58 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nfphxc24b6vd5?user=37505&ntc=6273467
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6273467?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 15 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

s/p 11&33kv.switch gear circuit breaker تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001712 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  تسویپ و  لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33557243-077  ، 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

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هس ، کی و  قطانم  حطس  راد  غارچ  یاه  عطاقت  رد  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000063 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  هس ، کی و  قطانم  حطس  راد  غارچ  یاه  عطاقت  رد  زاین  دروم  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

s/p 1 1&33kv.switch gear c ircuit breakers/p 1 1&33kv.switch gear c ircuit breaker ناونع : : ناونع 1515

قطانم قطانم حطس   حطس راد   راد غارچ   غارچ یاه   یاه عطاقت   عطاقت ردرد   زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 58 ھحفص 16 
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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 10 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیکاب یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک  شیپ  تروصب  لمح  لرتنک - لنپ  یلصا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001709 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 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

ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

, جرزت دمحم ,  لآ  کرابم ,  هوک  یاه  هاگتسیاو  کنیل  رد  یرون  ربیف  نژویفو   OPGW یشکمیسو  ADSS یشکلباک یارجا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنیچاپسیدو مایپ  زکرم  یبالج ,

1101003809000767 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

روپیلع مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیکاب تیفیکاب یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک   هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح لرتنک - - لرتنک لنپ   لنپ یلصا   یلصا درب   درب ناونع : : ناونع 1717

یرون یرون ربیف   ربیف نژویفو   نژویفو   OPGWOPGW یشکمیسو یشکمیسو   ADSSADSS یشکلباک   یشکلباک یارجا   یارجا یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 58 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  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 08 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cooker Switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000674 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH PROXIMITY DETECTOR MTL 5018 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاکن تسویپ  تسیل  قیرط  زا  یریگیپ  تهج  افطل  دشاب  یم  یمازلا  دیئات  یسرب و  تهج  هارمه  هرامش  ینف و  داهنشیپ  روتکاف ,  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ مادقا  ناگدنشورف  مهم 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Cooker SwitchCooker Switch ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 58 ھحفص 18 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  ینف  یلام و  داهنشیپ  تسویپ  - قبط  چیئوس   kvm تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001355 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
KVM چوس الاک :  مان 

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

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هسانش هئارا  زا  سپ  اهنت  مالعتسا  نیا  اب  طبترم  تخادرپ  هنوگره  هدوب و  فیدر  ره  دک ) ناریا   ) یلم هسانش  هئارا  هب  فظوم  مالعتسا  هدنرب  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 60  دشاب .  ربتعم  یتناراگ  اب  یناریا و  الاک  دوب .  دهاوخ  ماجنا  لباق  هدش  دات  یلم 

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524824-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح قرب  یورین  دیلوت  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 17 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  هکبش  تراک  لباک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000345 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL46GY16 لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس   kvmkvm ناونع : : ناونع 2020

هکبش هکبش تراک   تراک وو   لباک   لباک ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000522 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

روشک . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Fenceline - G.652 Single Mode لدم سنف  شزرل  صیخشت  یرون  ربیف  لباک  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  داهنشیپ   / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  تیلوئسم  هنیزه و   / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  تیلوئسم  هنیزه و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  / دوش هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم 

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315037-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 2222
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

switch, pims تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ  )

1101097587000415 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO San Switch لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  تسویپ / حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب روتکاف ) شیپ  یلام ( داهنشیپ  غلبم  عمج  اب  قباطم  اقیقد " داتس  هناماس  لودج  رد  هدش  جرد  لک  غلبم  عمج  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  هناگادج 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463715-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یبونج یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم تکرش   تکرش ( ( 1212 زاف   زاف  ) ) مهن مهن هاگشیالاپ   هاگشیالاپ  ) ) switch,  pimsswitch,  pims ناونع : : ناونع 2323
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یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco Catalyst WS-C3850-24XS هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000401 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

یردان 09369103836 سدنهم  یاقآ  ینف :  سانشراک  سامت  هرامش 

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

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

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco Catalyst WS-C3850-24XSCisco Catalyst WS-C3850-24XS هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6273479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

03531454977 یناجیوک یرفعج  نسحدمحم  1401112314011130 هلاقن راون  سکبریگدیرخ  1100704 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
9133587595 یقفاب یعناق  ربکا  تالآ 1401112314011130 رازبا  دیرخ  435

03531454977 یناجیوک یرفعج  نسحدمحم  لیوک 1401112314011130 یله  رنف  دیرخ  1020793
02188173624 یندل شویراد  1401112314011130 یرافح هاگتسد  سکبریگ  مزاول  فیدر   10205313

ینیما 03531454466 دیعس  1401112314011126 دش دیدجت   ) تسویپ تاصخشم  قبط  نیودت  سکاب  1050596
02188173624 یندل شویراد  1401112314011130 یرافح هاگتسد  سکبریگ  مزاول  فیدر   3995

02188173624 یندل شویراد  1401112314011130 هکبش تحت  یتشگنا  بایغ  روضح و  تعاس  1050578
03531454977 یقفاب یحاتف  یداه  1401112314011130 بآ دض  ناشفا  لباک  1011078

03531454977 یقفاب یحاتف  یداه  1401112314011130 ژویفیرتناس نف  1020056
9133587595 یقفاب یعناق  ربکا  1401112314011130( تسویپ لیاف  تاصخشم و  قبط   ) راب ریگ  هنومن  متسیس  دیرخ  1011126

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

 ...  ... وو یرافح   یرافح هاگتسد   هاگتسد سکبریگ   سکبریگ مزاول   مزاول فیدر   فیدر   33 لیوک   - - لیوک یله   یله رنف   رنف دیرخ   دیرخ تالآ -  -  تالآ رازبا   رازبا دیرخ   دیرخ هلاقن -  -  هلاقن راون   راون سکبریگدیرخ   سکبریگدیرخ ناونع : : ناونع 2525
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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 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Dedicated تروصب  MBPS 140 نازیم هب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001241 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتیمک ریبد  اب  سامت  یط  دنناوت  یم  دنشاب ؛ هتشاد  یماهبا  مالعتسا  کرادم  دا و  ـ نسا مو  ـ هفم ـت بـه  بسن مرتحم  ناگدننک  نیمأت  هچنانچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تفایرد  ار  مزال  خساپ  هرامشب 08432912640  طسوتم  تالماعم 

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

32912640-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DedicatedDedicated  تروصب تروصب   MBPSMBPS   140140 نازیم   نازیم هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس 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 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهیدنمزاین دنس  قباطم   - Storage یلصا تیاس  هکبش  یزاس و  هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000863 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هنایلاس ) ازجم تروص  هبو  لاس  ود  یارب  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نارهت  تسیاب  یم  نآ  هدنیامنای  تکرش  ینوناق  لحم  -2

.دشابیم هطوبرمرظان  دیئأت  هب  طونم  هدنرب  مالعا  -3
.دشاب یم  یمازلا  تیحالص  زوجم  ندوب  اراد  -4

.یداه یجاح  یاقآ  یگنهامه 35912265- تهج  سامت  هرامش  -5

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911427-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  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 10 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

StorageStorage یلصا   یلصا تیاس   تیاس هکبش   هکبش وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2727

لاقتنا لاقتنا   KVM-PS2KVM-PS2 لماک   لماک لباک   لباک یرزیل - - یرزیل رگپاچ   رگپاچ نوتسیک -  -  نوتسیک هکبش   هکبش تکوس   تکوس کرکر -  -  دربراک   دربراک   44UU  لنپ لنپ کنلب   کنلب یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ یدنبرمک   یدنبرمک تسب   تسب ناونع : : ناونع
لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه توب -  -  توب رواک   رواک اباب   هارمه   هارمه هکبش   هکبش تکوس   تکوس دروک -  -  دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک هنایار -  -  هنایار باه   باه هنایار -  -  هنایار دیلک   دیلک هحفص   هحفص چیئوس -  -  چیئوس اتید   اتید

2828
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 - دنشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  ًانمض  تسویپ -  لیاف  قبط  یفرصم  مزاول  هنایار و  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091845000045 زاین :  هرامش 

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لاصتا  رمیلپ  هدننک  هضرع  عجرم   110x2 in زیاس یکیتسالپ  یدنبرمک  تسب  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  نارآون  هدنزاس  عجرم  کر  دربراک   4U لنپ کنلب  الاک :  مان 
ددع 37 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP LaserJet Pro 400 M401a printer لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   KVM چیئوس اتید  لاقتنا   KVM-PS2 لماک لباک  الاک :  مان 

تس 16 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   RAPOO یتراجت مان   E9080 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
سراپ وکین  نورتون  هدننک  هضرع  عجرم   A4 Tech هدنزاس عجرم   HUB-56 لدم هنایار  باه  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   PATCH CORD یتراجت مان   m 5 یددع یکیتسالپ 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   AWG24 U/UTP لدم  Cat6 pvc دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
زادرپ نایسراپ  یروآ  نف  نایوپهر  هدننک 

هتسب 210 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D LINK هدنزاس عجرم   D LINK یتراجت مان   RJ45 CAT6 UTP لدم توب  رواک  اب  هارمه  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
نیبوژ حرط 

ددع 125 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نتکی ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   SEAGATE یتراجت مان   BARRACUDA لدم  TB 3 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

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

ترازو تسارح  هیدیئات  امتح  تسا  رکذ  هب  مزال  .ددرگ  دولپآ  لیمکت و  هعلاطم ، تقد  هب  ار  لیاف  ًافطل  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تکرش  نیا  زاین  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  تفن 

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337572-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/244/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ah550602fs لدم  ftth مدوم یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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 تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/175/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273571 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ ناتسرهش  نسرو  تیاس  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6273116s/p 11&33kv.switch gear circuit breaker(15 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6273321NVR(33 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ah550602 fsah550602 fs لدم   لدم   ftthftth مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 2929

تیاس تیاس یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 3030
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قباطم  اقیقد  یراس  هاگدورف  کینورتکلا  هرادا  زاین  دروم  لیاسو  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000270 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هلول طوطخ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اناوت  هلول  طوطخ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   120x50 cm زیاس چیپ  نودب  لدم  هلول  طوطخ  دربراک  هداس  رکرام  الاک :  مان 

اناوت
ددع 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

01133718910  : سامت هرامش 

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

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: 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  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رادشه رادشه ولبات   ولبات یکیفارت -  -  یکیفارت رکرام   رکرام ناونع : : ناونع 3131
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رهش ینیمخ  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 09 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  دیفس  یکیفارت  گنر  یارجا  هیهت و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000310 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  دوش  یراذگراب  داتس  تیاس  رد  یراذگ ،  تمیق  زا  دعب  تسویپ  تاصخشم  مالعتسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دیفس   دیفس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 58 ھحفص 29 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهکمک هبعج  ، ددع تسیا 100 تکار  ، ددع یا 50 هلژ  یطورخم  ، ددع  150 یکیتسالپ یطورخم  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
# ددع  70 یهجو هس  ثلثم  ددع و  نز 15  کمشچ  غارچ  ، ددع 14 هیلوا

1101001221000303 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  زیاس  کت  زیاس  یکیفارت  هدنهد  رادشه  راد  غارچ  تسیا  تکار  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتسویپ ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو  لیمکت 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهجو یهجو هسهس   ثلثم   ثلثم وو   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ  ، ، هیلوا هیلوا یاهکمک   یاهکمک هبعج   هبعج  ، ، تسیا تسیا تکار   تکار ،، یایا   هلژ   هلژ یطورخم   یطورخم  ، ، یکیتسالپ یکیتسالپ یطورخم   یطورخم دیرخ   دیرخ 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 58 ھحفص 30 
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت دیپسالگ و  اب  هارمه  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000185 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: 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

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

قطانم6273150 حطس  راد  غارچ  یاه  عطاقت  رد  زاین  دروم  مالقا  هحفص 15)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رادشه6273576 ولبات  یکیفارت -  هحفص 28)رکرام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رنیت رنیت وو   دیپسالگ   دیپسالگ اباب   هارمه   هارمه یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 58 ھحفص 31 
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زیربت یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tabriz.iau.ir :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلاصم اب  تروصب  ار  یزرواشک  هدکشناد  هرامش 2  عمتجم  رد  عقاو  وراد  اذغ و  راکمه  هاگشیامزآ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزاس اب  مرگ 0٫8  هزیناولاگ  عون  زا  اه  یشک  یساش  تالاصتا و  یمامت  فانک  عون  زا  یاه 60*60  لیات  رد  بذاک  فقس  یارجا  تهج  یشک  یساش  بصن و  هیهت و 

 C48 ای UH36 زیوآ
کیتسام  بسچ  اب  اهراوید  یریگزرد 

بذاک  فقس  رد  ددجم  یراذگاج  نآ و  یشک  میس  دوجوم و  ییانشور  ندیچرب   cfm 2000 تیفرظ اب  داعبا 20*20  رد  هدنمد  کرام  اب  شکاوه  بصن  هیهت و 
رلوک  لاناک  فذح 

یهگا حرش  رد  جردنم  هریغ  اهروشفک و  فذح 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   30/000/000 نیمضت  :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زیربت یمالسا  دازآ  هاگشناد  ینابیتشپ  هرادا  ای  هاگشناد و  تیاس   :: سردآ سردآ
یتسپدک 5158913791 نارادساپ  نابوتا  یقرش  علض  زیربت : 

:: 09143144507 و 6-04133318681 نفلت :: www.iaut.ac.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04133317146 :: سکف :: Email:info@iaut.ac.irسکف 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

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  مرالآ  غارچ  یسکارپ و  یقرب ، لفق  کالرتنیا ، درب  لماش  برد  یارب 2  کالرتنیا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091746000024 زاین :  هرامش 

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D لدم زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدوزفا )  شزرا  یهاوگ  تیلاعف ،  زوجم  سیسات ،  یهگآ   ، یمسر همانزور   ، همانساسا  ) تکرش کرادم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198764653 یتسپ :  دک  نایرافص ،  نابایخ  رهشلگ  یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34647057-026  ، 34643922-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34643922-026 :: 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

وراد وراد وو   اذغ   اذغ راکمه   راکمه هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مرالآ   مرالآ غارچ   غارچ وو   یسکارپ   یسکارپ یقرب ، ، یقرب لفق   لفق کالرتنیا ، ، کالرتنیا درب   درب لماش   لماش برد   برد   22 یارب   یارب کالرتنیا   کالرتنیا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 58 ھحفص 32 
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جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لزان هب  زهجم  ضرع – ) * عافترا * قمع  : ) یلخاد داعبا   Pass through-active و pass box passive  ) لیتسا مامت  رذگ  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  لیتسا -  سلنتسا  سنج  زا 

1101091746000025 زاین :  هرامش 
جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D لدم زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدوزفا )  شزرا  یهاوگ  تیلاعف ،  زوجم  سیسات ،  یهگآ   ، یمسر همانزور   ، همانساسا  ) تکرش کرادم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198764653 یتسپ :  دک  نایرافص ،  نابایخ  رهشلگ  یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34647057-026  ، 34643922-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34643922-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیمت زیمت قاتا   قاتا ردرد   ودود   کالرتنیا   کالرتنیا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3737
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ناهفصا هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 75   IPC-HDW1431T1-P-S4 لدم ماد  اوهاد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 15   DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 لدم ماد  اوهاد  نیبرود 

1101004430000033 زاین :  هرامش 
ناهفصا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

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

ددع دادعت 75   IPC-HDW1431T1-P-S4 لدم ماد  اوهاد  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 15   DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 لدم ماد  اوهاد  نیبرود 

.ددرگ تبث  زاین  دروم  لوصحم  تهج  افرص  روتکاف  شیپ  ناهفصا -  هاگشناد  یزکرم  رابنا  لیوحت  لحم  هزور و  تخادرپ 30 

8174673441 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  یدازآ خ  نادیم  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37932770-031  ، 37932044-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37932046-031 :: 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

DH- IPC-HFW2431SP-S -S2DH- IPC-HFW2431SP-S -S2 لدم   لدم ماد   ماد اوهاد   اوهاد نیبرود   نیبرود ددع   ددع   7575 دادعت   دادعت   IPC-HDW1431T1-P-S4IPC-HDW1431T1-P-S4  لدم لدم ماد   ماد اوهاد   اوهاد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
ددع ددع   1515 دادعت   دادعت

3838

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

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

زا 58 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p5sdzcmevjpyv?user=37505&ntc=6273271
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6273271?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یاراد  / ددع دادعت 2 / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / عافترا رد  بصن  بسانم  هجرد  هتسب 360 رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ   / دشاب یناریا  بوغرمرایسب  سنج  / دشاب

1101090544000640 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

روتکاف اب  هارمه  امتح  یرادا و  تاعاس  رد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / تسا هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / دننک تسویپ  ار  سنج  تاصخشم  یمامت  ناگدننک  تکرش  / دشابیم تسویپ  تاصخشم  دات / طرش  هب  ههام / یلا 3 یتخادرپ 2  / دشاب

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ یاراد   یاراد // ددع ددع 22 دادعت   دادعت // هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // عافترا عافترا ردرد   بصن   بصن بسانم   بسانم هجرد   هجرد 360360 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ  / / دشاب دشاب یناریا   یناریا بوغرمرایسب   بوغرمرایسب سنج   سنج // دشاب دشاب

3939
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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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریز تاصخشم  اب   NVR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001065000350 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

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

دشابیم ههامکی  هیوست  هدنشورف -  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33358774-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: 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

(( 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

6273321NVR(33 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

NVRNVR ناونع : : ناونع 4040
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رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا زا  تسویپ ***  طیارش  قباطم  هام  لقادح 18  یتناراگ  اب  قیرح  دض  رپمآ  تلو 42  سا 12  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادعت 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 *** تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک 

1101090428000005 زاین :  هرامش 
رتشوش کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یرطاب ناهاپس  یتعنص  عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتعنص  لاتیبروا  یتراجت  مان   V 12 ژاتلو  Ah 42 رپمآ  UT POLE لدم سا  یپ  وی  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
یرطاب ناهاپس  یتعنص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 24 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ ***  طیارش  قباطم  هام  لقادح 18  یتناراگ  اب  قیرح  دض  رپمآ  تلو 42  سا 12  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادعت 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 *** دنشاب تسویپ  رد  هدش  رکذ  طیارش  دات  هزور و  تلهم 7  اب  روتکاف  شیپ  یاراد  دیاب  اه  خساپ  تسا ***  هدش 

6451684485 یتسپ :  دک  کی ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاش  تفارش  راولب  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36227051-061  ، 36227050-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا زازا   تسویپ ***  ***  تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم هام   هام   1818 لقادح   لقادح یتناراگ   یتناراگ اباب   قیرح   قیرح دضدض   رپمآ   رپمآ   4242 تلو   تلو   1212 ساسا   یپیپ   ویوی   یرتاب   یرتاب ددع   ددع دادعت  2424   دادعت ناونع : : ناونع
 ***  *** تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم

4141
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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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( BETATE دنرب  - ) fm200 ییولیک -   40 زاگ -  ردنلیس  لماک  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099976000015 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یزاجم  یاضف  تاعالطا و  یروانف  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 9 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( BETATE دنرب  - ) fm200 ییولیک -   40 زاگ -  ردنلیس  لماک  جیکپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88968066-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88965781-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هام6273042 لقادح 18  یتناراگ  اب  قیرح  دض  رپمآ  تلو 42  سا 12  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادعت 24 
 *** تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ ***  طیارش  قباطم 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

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

6273192 ( BETATE دنرب  - ) fm200 ییولیک -   40 زاگ -  ردنلیس  لماک  هحفص 7)جیکپ  قیرح  ( قیرح

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

هب6273353 نآ  لاصتا  هکبش و  تروص  هب  یردنب  نکاما  رد  قیرح  نالعا  متسیس  ثادحا  یفیک  یبایزرا 
یناشن شتآ  یاههاگتسیا 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

کینورتکلا6273358 تظافح  یاه  متسیس  هحفص 13)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

 ( ( BETATEBETATE  دنرب دنرب  - )  - ) fm200fm200 ییولیک -  -  ییولیک   4040 زاگ -  -  زاگ ردنلیس   ردنلیس لماک   لماک جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 4242
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  سکع و  قبط   UV پمال نونز و  پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003823 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
دار یروصنم  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FLASH TUBE یتراجت مان  نیبرود  شلف  دربراک   FT/TC-150 نونز پمال  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UVUV  پمال پمال وو   نونز   نونز پمال   پمال ناونع : : ناونع 4343
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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

بآودنایم هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  رد  لماک  قیقد و  تاصخشم  دشاب و  یم  تساوخرد  دروم  یرادرب  ملیف  یساکع و  نیبرود  هیاپ  هس  ددع  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هداد  حیضوت  هدیدرگ و  تسویپ 

1101093030000093 زاین :  هرامش 
بآودنایم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DA 100 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
نیبوژ

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

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DV-6 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
نیبوژ

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

بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدیدرگ و تسویپ  همیمض  لیاف  رد  لماک  قیقد و  تاصخشم  دشاب و  یم  تساوخرد  دروم  یرادرب  ملیف  یساکع و  نیبرود  هیاپ  هس  ددع  دادعت 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هداد  حیضوت 

دک بآودنایم ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  دنق -  هناخراک  یور  هبور  یرکاب -  دیهش  راولب  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5971917581 یتسپ : 

45358652-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45358653-044 :: 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

6273063UV پمال نونز و  هحفص 13)پمال  نیبرود  ( نیبرود

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

لدم6273271 ماد  اوهاد  نیبرود  ددع  دادعت 75   IPC-HDW1431T1-P-S4 لدم ماد  اوهاد  نیبرود 
ددع دادعت 15   DH-IPC-HFW2431SP-S-S2

هحفص 33) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب و6273282 یم  تساوخرد  دروم  یرادرب  ملیف  یساکع و  نیبرود  هیاپ  هس  ددع  دادعت 2 
.تسا هدش  هداد  حیضوت  هدیدرگ و  تسویپ  همیمض  لیاف  رد  لماک  قیقد و  تاصخشم 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

هدافتسا6273316 هباشم  دک  ناریا  زا  / عافترا رد  بصن  بسانم  هجرد  هتسب 360 رادم  نیبرود 
هعلاطم تسویپ   / دشاب یناریا  بوغرمرایسب  سنج  / دشاب یتناراگ  یاراد  / ددع دادعت 2 / هدش

دوش

هحفص 33) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

همیمض همیمض لیاف   لیاف ردرد   لماک   لماک وو   قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم وو   دشاب   دشاب یمیم   تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم یرادرب   یرادرب ملیف   ملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ هسهس   ددع   ددع   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش هداد   هداد حیضوت   حیضوت وو   هدیدرگ   هدیدرگ تسویپ   تسویپ

4444
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6273211 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ   ) switch, pims(18 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6273547Storage یلصا تیاس  هکبش  یزاس و  هریخذ  تازیهجت  هحفص 18)ینابیتشپ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000062 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا .  هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  رورس  تاصخشم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  مالعتسا ،  هگرب  یرازگراب  مدع  تروص  رد  دنیامن  یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  یتسویپ  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

 . ددرگ

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ 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 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارا  دیئامن  هعجارم  هدش  دیق  تسویپ  تسیل  رد  الاک  قیقد  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101095143000554 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

رتخاب تراجت  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   QNAPTS یتراجت مان   EC-879-U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیلع سدنهم  هرامشاب 09166332295  ینف  یگنهامه  یراج  لاس  نایاپات  کیتامروفنا  سانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  مرف  قبط  تارباخم  یارب  نفلت  رورس  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
****** دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101005896000103 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هناماسرد  یراذگراب  یتسویپ و  مالعتسا  مرف  ندومن  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  قبط  تارباخم  یارب  نفلت  رورس  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
****** دشابیم هباشم  دک  ناریا 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یزاسدرادناتسا  هژورپ  یارجاو  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001363000013 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

رورس قاتا   1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزاس درادناتسا  هژورپ  یارجا  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  کی  هرامش  تسویپ  لیاف  حرش  هب  رورس  قاتا  تازیهجت  تاعطق و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818749665 یتسپ :  دک  کی ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  بنج  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33119760-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33119620-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

****** ****** دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط تارباخم   تارباخم یارب   یارب نفلت   نفلت رورس   رورس متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4747

رورس رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا هژورپ   هژورپ یارجاو   یارجاو تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

یتسویپ6273018 مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 41)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هراوهام6273207 تسارح  سنسیال  ددع  هارمه 65  هب  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6273239 هحفص 41)رورس  رورس  ( رورس

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

هباشم6273322 دک  ناریا  یتسویپ  مالعتسا  مرف  قبط  تارباخم  یارب  نفلت  رورس  متسیس 
****** دشابیم

هحفص 41) رورس  ( رورس

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

رورس6273342 قاتا  یزاسدرادناتسا  هژورپ  یارجاو  تازیهجت  هحفص 41)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) 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 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روطب روطب ارار   ینف   ینف وو   یلام   یلام تاداهنشیپ   تاداهنشیپ  . . دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ ریوصت   ریوصت قبط   قبط الاک   الاک حرش   حرش  . . دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تنیموک ) ) تنیموک زوه   زوه ) ) 0 1303260130326 ناونع : : ناونع
.دینک .دینک لاسرا   لاسرا ازجم   ازجم

4949
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روطب ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم 

1101093985009677 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI

تس 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراپ لزید  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم  زنیماک 786  نویماک  روتوم  گنل  لیم  رس  دمن  هساک  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3516TA روتارنژ روتوم   in 9/1 نوتسیپ الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  زیبماک 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کت هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم   CTP دمن هساک  الاک :  مان 

ناتسزوخ ساملا  ناژور 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 18 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

orp رتم  ph تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000603 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارهت یامزآ  نالبس  هدننک  هضرع  عجرم   SAT یتراجت مان   SAT 502 لدم لمح  فیک  اب  هارمه  امد  روسنس  اب   ATC هربیلاکوتا یتسد  لباترپ  رتم   PH الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تساوخرد  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: 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

دشابیم6273149 تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326
.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  .

هحفص 44) روسنس  ( روسنس

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

6273206orp رتم  ph(44 هحفص روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

orporp  رتم رتم   phph ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 58 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2ahjpufyxjur3?user=37505&ntc=6273206
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6273206?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسدرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ربارب  اقیقد " یتارباخمو  ییویدار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090604000008 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصنو  هدوبربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  روکذمزایندروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرورض  هدوزفا  شزرارب  تایلام  یهاوگ  هئارا.دشاب  یم  یمازلا  هطوبرم  تیحالص  یاه  همانیهاوگو  یلغش  کرادم  هئارا 

6613714573 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  هپس  کناب  تیریدم  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247150-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33247150-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب اقیقد " " اقیقد یتارباخمو   یتارباخمو ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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 07 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموینیمولا و هرادج  ود  لنپ  اب  یچیئوس  هریگتسد  اب  هرادج  کت  کیتاتسا  ورتکلا  یردوپ  دیفس  یموینیمولا  برد  تخاس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم یتناس  داعبا 210*70  بصنو  لمح 

1101003034000054 زاین :  هرامش 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه 

دشاب هتشاد  تقباطم  الاک  اب  یلاسرا  دک  ناریا 
دشاب بسک  زاوج  ای  یداصتقا  دک  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 

دامن لصاح  سامت  ینف  شخب  هرامش 64112320 و 21  اب  یگنهامه  تهج 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یچیئوس یچیئوس هریگتسد   هریگتسد اباب   هرادج   هرادج کتکت   کیتاتسا   کیتاتسا ورتکلا   ورتکلا یردوپ   یردوپ دیفس   دیفس یموینیمولا   یموینیمولا برد   برد   22 تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 5252
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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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  راجفنادض  پمال  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006453 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلزنا دازآ  هقطنم  هورگ  مراو  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم   WAROM یتراجت مان   FZM لدم راجفنا  دض  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
یلزنا دازآ  هقطنم  هورگ  مراو  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم   WAROM یتراجت مان   BZM لدم راجفنا  دض  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تسویپ  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسیابیم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یمن  تروص  شرافس  هدنشورف  طسوت  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  قبط  هصقانم  رد  روضح  طیارش  یاه  لمعلاروتسد 
j.dashti@pogc.ir لیمیا سامت 02183768259  نفلت 

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

83768259-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

چیئوس6273043  kvm(18 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6273211 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ   ) switch, pims(18 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6273304 لیاف  ربارب  اقیقد " یتارباخمو  ییویدار  تازیهجت  هحفص 46)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یچیئوس6273391 هریگتسد  اب  هرادج  کت  کیتاتسا  ورتکلا  یردوپ  دیفس  یموینیمولا  برد  هحفص 46)تخاس 2  چیئوس  ( چیئوس

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

راجفنادض6273552 پمال  هحفص 46)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

رگپاچ6273560 نوتسیک -  هکبش  تکوس  کر -  دربراک   4U لنپ کنلب  یکیتسالپ -  یدنبرمک  تسب 
لباک هنایار -  باه  هنایار -  دیلک  هحفص  چیئوس -  اتید  لاقتنا   KVM-PS2 لماک لباک  یرزیل -

لانرتنیا کسید  دراه  توب -  رواک  اب  هارمه  هکبش  تکوس  دروک -  چپ  هکبش 

هحفص 18) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

راجفنادض راجفنادض پمال   پمال تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 58 ھحفص 49 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** ELECTRICAL PANEL LV: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم 
1101097684000562 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا ولبات ، ناریا  ولبات ، ناریا  فیعض  راشف  ریگ  چوس  لنپ  هدرشف ، هلر ، الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناریا ولبات ، ناریا  ولبات ، ناریا  طسوتم  راشف  ریگ  چوس  لنپ  هدننک ، عطق  لانیمرت ، الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ناریا ولبات ، ناریا  فیعض ، راشف  ریگ  چوس  لنپ  یکیناکم ، تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

07731466275*09125839698 نفلت : 

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

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

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فیعض فیعض راشف   راشف ریگ   ریگ چوس   چوس لنپ   لنپ هدرشف ، ، هدرشف هلر ، ، هلر ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 58 ھحفص 50 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  بوغرم  مراو  نرتیر  گنیرپسا  یسنج  رما  یساش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001215 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص لماکت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   V 220 ژاتلو  A 5 نایرج تدش   TB5ES142 لدم یتیلاکاب  راد  چوس  یچراق  پتسا  نتاب  شوپ  الاک :  مان 

قرب تعنص  لماکت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 25 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: 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

چیئوس6273043  kvm(18 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

فیعض6273176 راشف  ریگ  چوس  لنپ  هدرشف ، هحفص 50)هلر ، چوس  ( چوس

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

بوغرم6273298 مراو  نرتیر  گنیرپسا  یسنج  رما  هحفص 50)یساش  چوس  ( چوس

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

6273302Cisco Catalyst WS-C3850-24XS هکبش هحفص 18)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بوغرم بوغرم مراو   مراو نرتیر   نرتیر گنیرپسا   گنیرپسا یسنج   یسنج رما   رما یساش   یساش ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 58 ھحفص 51 
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  - 1 یتناراگ هارمه  هبو  لاتیجید  هدنریگ  یاراد   ISP لنپ شیامن LED و  هفحص  یاراد  چنیا  نویزیولت 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101093984001712 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدتهم اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   X.VISION یتراجت مان   X.S2240 لدم  in 22 زیاس ندش  روتینام  تیلباق  اب   LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 36 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 یتناراگ هارمه  هبو  لاتیجید  هدنریگ  یاراد   ISP لنپ شیامن LED و  هفحص  یاراد  چنیا  نویزیولت 32   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   - - 11 یتناراگ یتناراگ هارمه   هارمه هبو   هبو لاتیجید   لاتیجید هدنریگ   هدنریگ یاراد   یاراد   ISPISP  لنپ لنپ وو     LEDLED  شیامن شیامن هفحص   هفحص یاراد   یاراد چنیا   چنیا   3232 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا

5656

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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نایسراپ زاگ  شیالاپ  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 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  هناماس / ) یتسویپ  بت  هب  دوش  عوجر  ) یلخاد ءاهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم   LED MONITOR 21 INCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد تادیلوت  افرص  دیرخ  دشاب /

1101092416000487 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ بت  رد  یداهنشیپ  یالاک  یلام  ینف و  داهنشیپ  امازلا  سامت 071-52112714 /  نفلت  یرفص –  تشدرز و  نایاقآ  دیرخ : ناسانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  الاک  دک  ناریا  هئارا  ددرگ / یرازگراب  هناماس 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112717-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  اکیرمآ  گولانآ  گیلهنگم  یا  هبرقع  راشف  فالتخا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091746000023 زاین :  هرامش 

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روشک  DELMONT IMAGING هدنزاس عجرم   DELMONT IMAGING یتراجت مان   X-22E white لدم  in 22 زیاس نانز  یحارج  هاگتسد  روتینام  الاک :  مان 

تسردنت انرب  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدوزفا )  شزرا  یهاوگ  تیلاعف ،  زوجم  سیسات ،  یهگآ   ، یمسر همانزور   ، همانساسا  ) تکرش کرادم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198764653 یتسپ :  دک  نایرافص ،  نابایخ  رهشلگ  یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34647057-026  ، 34643922-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34643922-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 5757

یایا هبرقع   هبرقع راشف   راشف فالتخا   فالتخا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  ساسارب  الاک  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنیامنن  لیمکت  تسویپ  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  هب  تسا .  یرورض  تسویپ  مرف  لیمکت 

1101001134000015 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسریه  ناوترپ  هدنزاس  عجرم   3MAX- 12V 42Ah لدم  AH 42 نایرج تدش   UPS کشخ ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
اسریه ناوترپ 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

روپدمحم یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  کیلک  رتویپماک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   MK400 لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رویرف 09189458200 یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرابجا  تسویپ  مرف  لیمکت 

6718933655 یتسپ :  دک  یرفعج ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37241849-083  ، 3725910-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37245619-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام  - - ژراش ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 17 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  چنیا  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  ساسارب  تسیاب  یم  هدش  داهنشیپ  یالاک  اذل  هدوب و  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا 

1101006021000047 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تفرگ دهاوخ  رارق  دات  دروم  یناریا  یالاک  افرص  لخاد  دیلوت  چنیا  روتینام 22   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالقا هیلک.ددرگ  یم  مرتحم  هدننک  نیمات  داهنشیپ  لاطبا  بجوم  داهنشیپ  ندوب  طورشم  مهبم ،  یتساوخرد و  ینف  تاصخشم  زارحا  مدع  قوف و  دراوم  تیاعر  مدع 

.دسرب هطوبرم  سانشراک  دات  هب  دیاب 

4765935489 یتسپ :  دک  تقادص ،  هچوک  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42265618-011  ، 42265608-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42243480-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CPU Core i9 12900K 3.2GHz,RAM64 GB,HDD4TB,SSD2TB,GPUGeForce RTX: زاین دروم  متسیس  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
,3050 8GB

متسیس اب  بسانتم  رواپ  سیک و  دربردام ،
1201050207000414 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ددع کی  نژیو  سکیا  روتینام 24  - 

دوش یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ 
دشاب هتشادن  تریاغم  روتکاف  شیپ  اب  هناماس  یمالعا  تمیق 

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

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

الاب تاصخشم  اب  متسیس  ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
چنیا نژیو 24  سکیا  روتینام  ددع  کی 

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88771645-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس اباب   بسانتم   بسانتم رواپ   رواپ وو   سیک   سیک دربردام ، ، دربردام ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000247 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794DPZ لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحتزادعب باسح  هیوستودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  باهذو  بایا  یاهنیزه  مامتو  تسا  یموب  هدننک  نیماتاب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیراکزور 30 الاکداتو

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

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

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هبو6273058 لاتیجید  هدنریگ  یاراد   ISP لنپ شیامن LED و  هفحص  یاراد  چنیا  نویزیولت 32 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 یتناراگ هارمه 

هحفص 51) روتینام  ( روتینام

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

6273081LED هحفص 51)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یا6273236 هبرقع  راشف  فالتخا  هحفص 51)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6273263 روتینام   - ژراش لباق  هحفص 51)یرتاب  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6273553 هحفص 51)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

متسیس6273554 اب  بسانتم  رواپ  سیک و  هحفص 51)دربردام ، روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 58 ھحفص 57 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 51)روتینام6273557 روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/24 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم :: 1401/12/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6273383 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ  وئدیو  یزیمور و  هنایار  سیک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 66.400.000.000 

لایر نیمضت 3.320.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسیزهب یوربور  لالقتسا  یرتم  تسیب  کارا   :: سردآ سردآ

یلخاد 159  08633670100 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6273383 وئدیو  یزیمور و  هنایار  سیک  هحفص 58)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو وو   یزیمور   یزیمور هنایار   هنایار سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 58 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cbkphm582mkp4?user=37505&ntc=6273383
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