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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   1010 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   290هکس ,750 , 0 16290 ,750 , 0 اکیرمآ16 اکیرمآ رالد   ,438رالد 150438, تاراما150 تاراما مهرد   ,139مهرد 0 10139, 0 10

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   259,800هکس , 000259,800 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس389,900389,900رالد سیئوس کنارف   617,200617,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 165,000هکس , 000165, 000 , اداناک000 اداناک رالد   426رالد ,900426 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   155,600155,600لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,107هکس 000 , 000107, 000 , وروی000 ژورن549,740549,740وروی ژورن نورک   56نورک ,50056 ,500

رایع رایع   1818 یالط   24,446یالط , 00024,446 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ629,320629,320دنوپ نپاژ نینی   دصکی   432دصکی ,900432 ,900

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
((4242))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 168168))
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( یهگآ دادعت 36  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 14  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 31  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 80

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 81

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 90

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 95

( 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  • 109

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112
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( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 28  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( 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 7  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 147

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 158
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 158

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 159

( یهگآ دادعت 23  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 159

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 162

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 162

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 165

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 166
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف مود  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هلمج  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348701 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  طیارش و  ساسا  رب  ار  دوخ  هژورپ  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/200/500/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما دحاو  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  یهلا   ، دیهش نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  دیهش  نابایخ  نارهت  سردآ  : فلا تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

021-88905324-0211456 :: 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

روشک یرادزیخبآ  عتارم و  اهلگنج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348913 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناربراک  یاه  هنایار  یرادا  نویساموتا  هکبش  تخاسریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  لماش  هصقانم  ناونع  هس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زبس یاضف  یرادهگن  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  تفاظن  هناخرادبا  یتامدخ  روما  هب  طوبرم  فیاظو  ماجنا 

یزور هنابش  تاماظتنا  ینابهگن و  یکیزیف  تظافح  تامادقا  ماجنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دشابیم  1955756113: یتسپ دک  کرگشل  هداج  لوا  نارهت -  یناشن  هب  روشک  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  اهداهنشیپ  شیاشگ  لحم   :: سردآ سردآ

02123563633 :: 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

هژورپ هژورپ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

فیاظو فیاظو ماجنا   ماجنا یرادا - - یرادا نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع هسهس   ناونع : : ناونع
ینابهگن ینابهگن یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح تامادقا   تامادقا ماجنا   ماجنا یکیناکم -  -  یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات تفاظن   تفاظن هناخرادبا   هناخرادبا یتامدخ   یتامدخ روما   روما هبهب   طوبرم   طوبرم
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ناریا همیب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001038000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348983 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  حطس  رد  دوخ  نانکراک   VOIP هکبش تحت  نفلت  هنماماس  یطابترا  یاه  هاگتسد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور هژورپ 20  یارجا  تدم 

لایر نیمضت 5.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هقبط  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  یزکرم  نامتخاس  هرامش 51  یبرغ  لیزرب  نابایخ  یبونج  زاریش  نابایخ  اردصالم  نابایخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ت/8 یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  خروم 1401/12/10  تعاس 8  زا   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 16:30 )  ) یرادا

یرهشمه  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  یاهزور  دانسا : لیوحت  تفایرد و   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تقو نایاپ  ات  رثکادح  داهنشیپ : لیوحت  خروم 1401/12/11 و 1401/12/18  -

خروم تعاس 14 )  ) یرادا

6349353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب یاهسیورس  اه و  تنالک  یارب  یکسا  رپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  نیمات  دادرارق  داقعنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  متفه  هقبط  رهش ، کناب  یزکرم  نامتخاس  یسودرف ، نادیم  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 4368 - 83364000  : :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VOIPVOIP هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت هناماس   هناماس یطابترا   یطابترا یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

کناب کناب یاهسیورس   یاهسیورس وو   اهاه   تنالک   تنالک یارب   یارب یکسا   یکسا رپسک   رپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات دادرارق   دادرارق داقعنا   داقعنا 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 168 ھحفص 6 
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ناگیاپلگ روتوم  نارهب  یتعنص  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 7   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

معا هتسباو  تاموزلم  ریاس  هارمه  هب  رتم  نتوین  رواتشگ 500  جنر  ات  رثکادح 2 % یاطخ  اب  رلرتنک  هب  زهجم  رادرسویدسنارت  یقرب  رازبا  هاگتسد  کی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  هصقانم  قیرط  زا  ار  ...و  تاعالطا  یروآ  عمج  تهج  هکبش  هب  لصتم  متسیس  یطابترا و  رازفا  مرن  رواپ ، لباک  زا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 251  03157248201  - 5 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001025000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواشم  باختنا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( داتس  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  زا  یریگ  هرهب  اب  رواشم و  باختنا  دنیآرف  قیرط  زا  ار  بآ  عبانم  تیفیک  تیریدم  هناماس  یحارط  تایلمع  ماجنا 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یرتشم  شرافس  یاه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هتشر  هیاپ 7  لقادح  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت www.setadiran.ir - www.iets.mporg.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6349786 ( رادار ریوصت و  تعرس (  تافلخت  تبث  هناماس  تایلمع  یارجا  هحفص 17)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ریاس ریاس هارمه   هارمه هبهب   رتم   رتم نتوین   نتوین   500500 رواتشگ   رواتشگ جنر   جنر اتات   % % 22 رثکادح   رثکادح یاطخ   یاطخ اباب   رلرتنک   رلرتنک هبهب   زهجم   زهجم رادرسویدسنارت   رادرسویدسنارت یقرب   یقرب رازبا   رازبا هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
تاموزلم تاموزلم

55

بآبآ عبانم   عبانم تیفیک   تیفیک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یحارط   یحارط تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا 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 168 ھحفص 7 
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سراف جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  حبص  تعاس 10  سار   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(GIS ورلیوب )ALSTOM دنرب لرتنک  متسیس  یاهتراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  5/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

37295144-077 و07737295251 و 07737295250  - 5146  : :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف :: TENDER@MOBINEC.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RKS-0131479-KM/S-06 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348986 :: هرازه هرازه :: 1402/02/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONTROLLER ملق دیرخ 1  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 150.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب هرادا  دهاش  کراپ  یوربور  یتشهب  رتکد  دیهش  راولب   :: سردآ سردآ

08331497606 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

08331497596 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( GISGIS ورلیوب ورلیوب )) ALSTOMALSTOM  دنرب دنرب لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

CONTROLLERCONTROLLER ملق   ملق   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 168 ھحفص 8 
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رهشرقاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090592000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/12/10  تعاس 14  زا   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  9:30

تلاسر  :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/12/15  تعاس 9:30  زا   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 10 

6349683 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشرقاب  یرادرهش  گنیروتینام  نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  35.000.000.000 دروآرب :

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

اهدادرارق روما  دحاو  یلام  روما  رهشرقاب  یرادرهش  گنس  رهش  یوربور  مق  نارهت  میدق  هداج   :: سردآ سردآ

یلخاد 325  55203710 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

دمحا ریوب  هیولیگهک و  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001252000127 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350102 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسانم  PT ولبات و اب   G 4 مدوم بسانم و  نامرف  لباک  رتم  RTUو 10  ولبات اب  ( RTU  ) راد روتوم  تلوولیک   SFG) 20  ) زاگ اب  ییاوه  رنوسکس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریناوت  یاهرادناتسا  تامازلا و  نیرخا  قباطم  مئامض  دانسا و  رد  تسویپ  حرش  هب  ( Rtu  ) تلوولیک ییاوه 33  رنویسکس  هاگتسد  و  و ... 

دمحاریوب  هیولیکهک و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ولبات و اب   G 4 مدوم بسانم و  نامرف  لباک  رتم  RTUو 10  ولبات اب  ( RTU  ) راد روتوم  تلوولیک   SFG) 20  ) زاگ اب  ییاوه  رنوسکس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ریناوت یاهرادناتسا  تامازلا و  نیرخا  قباطم  مئامض  دانسا و  رد  تسویپ  حرش  هب  ( Rtu  ) تلوولیک ییاوه 33  رنویسکس  هاگتسد  و  بسانم و ...   PT

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,205,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرهطم دیهش  راولب  جوسای   ، 7591653763 یتسپ :  دک  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنیروتینام گنیروتینام نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

اباب   GG   44 مدوم   مدوم وو   بسانم   بسانم نامرف   نامرف لباک   لباک رتم   رتم   1010 وو   RTURTU ولبات ولبات اباب   ( ( RTURTU  ) ) راد راد روتوم   روتوم تلوولیک   تلوولیک   SFG)  20SFG)  20  ) ) زاگ زاگ اباب   ییاوه   ییاوه رنوسکس   رنوسکس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
بسانم بسانم   PTPT وو   ولبات   ولبات

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 168 ھحفص 9 
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زان تشد  یعارز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348727 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ سکابریاف )  ) یتسد قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یعارز تکرش  نارابرهگ ، هداج  یراس  ناردنزام  هصقانم  یرازگرب  ناکم   :: سردآ سردآ

نایمداخ یاقا   33726400-01133726842-09125175010 :: 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

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یناگرزاب ینف و  یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 2500 - 7 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  خروم 1401/12/10  تعاس 10  زا   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 19عبنم ات  زا 1401/12/16   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349318 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سابع ردنب  یللملا  نیب  هاگدورف  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 45.500.000.000 

دشاب یم  یسمش  هام  هژورپ 12  یارجا  تدم 

لایر نیمضت 2.275.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقوقح یناگرزاب و  روما  هرادا  ناگزمره  ناتسا  سردآ  : اهتکاپ : هئارا هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
سامت 02141934 زکرم  یهاگدورف 07632388059 

85193768 مان 88969737 - تبث  رتفد  سامت 27313131  زکرم   :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

دوخ دوخ سکابریاف ) ) سکابریاف  ) ) یتسد یتسد قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

هاگدورف هاگدورف قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط 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 168 ھحفص 10 
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اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/350-42 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/12/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط دایماز  تکرش  هیور  گنر  نیباک  موف  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن  لمح ، هیهت  یحارط ، تهج  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  دانسا 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هداس  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  راشتنا  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژیو  هقطنم  نامزاس  نکاما  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 36.898.932.000 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,845,000,000 نیمضت :  غلبم 

 : سامت تاصقانم - نویسیمک  لوا - هقبط  (- 1 تیاس  ) سراف جیلخ  یاه  شیامه  نامتخاس  سراپ -  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هیولسع -   :: سردآ سردآ
07731372150

4-07731372150 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

07731372155 :: 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

هیور هیور گنر   گنر نیباک   نیباک موف   موف قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن   بصن لمح ،  ،  لمح هیهت ،  ،  هیهت یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 1313

نکاما نکاما کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1414

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/350-42 :: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/12/10هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6349617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دایماز تکرش  هیور  گنر  نیباک  موف  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن   ، لمح  ، هیهت یحارط  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

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

یا هلحرم  ود  ماع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

03-14011203 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 17:00   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 16:00   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  مالعا و  یزاسهب و  هعسوت   ، تامدخ یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 16.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم 

:: سردآ سردآ

:: 09125055403 و 81718555 نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف :: m.alhouei@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

گنر گنر نیباک   نیباک موف   موف قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ،  ،  بصن لمح ،  ،  لمح  ، ، هیهت هیهت  ، ، یحارط یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1515

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا وو   یزاسهب   یزاسهب هعسوت   هعسوت  ، ، تامدخ تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

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

لوا تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/12/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  76/000/000/000 دروارب :  یرون  ربیف  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنوامد یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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 یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش یلا  خروم 1401/12/7  تعاس 8  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

داصتقا رصع   :: عبنم خروم 1401/12/24عبنم تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/12/24 هبنشراهچ  زور  تعاس 16  ات  رثکادح  لاسرا  تلهم 

6348740 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یرادهگن و  هارمه  هب   VPN یزاجم یصاصتخا  هکبش  میس  یب  یروانف  رب  ینتبم  نابیتشپ  یطابترا  سیورس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یم ا.ا.ج  کرمگ  هدرپس  هوجو  زکرمت  مان  هب  هرامش 4001001106370306  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  ربتعم  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب 

لایر  3/100/000/000 نیمضت : 

قاتا زیهجت  هعسوت و  لک  هرادا  لوا  هقبط  ناریا -  یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  یمویق -  دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالااب  نارهت -   :: سردآ سردآ
109

02182992120 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

یرون یرون ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن هارمه   هارمه هبهب     VPNVPN  یزاجم یزاجم یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش میس   میس یبیب   یروانف   یروانف ربرب   ینتبم   ینتبم نابیتشپ   نابیتشپ یطابترا   یطابترا سیورس   سیورس نیمات   نیمات 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 168 ھحفص 13 
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ناتسدرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  هلماعم  دانسا  شورف  خیرات   - 1401/12/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 1401/12/17  1401/12/10

لداعت  :: عبنم یاهتکاپعبنم لاسرا  خیرات  نیرخآ   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/23: یداهنشیپ

6348836 :: هرازه هرازه :1401/12/24دکدک   جو ب  فلا ، یاهتکاپ  ییاشگزاب  خیرات   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکنامیپ هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هلماعم  کرادم  دانسا و  ربارب  ار  دوخ  تاموزلم  اب  هارمه   DSLAM تازیهجت دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یقوقح  حالصیذ  طیارش و  دجاو 

تارباخم تکرش  هجو  رد  جدننس  یزکرم  هبعش  یلم  کناب  دزن  ابیس  هرامش 0106112936000  باسح  هب  یزیراو  لایر  غلبمب 200،000  یکناب  دیسر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسدرک هقطنم  تارباخم  ناریا 

لایر  650/000/000: هصقانم رد  تکرش  هدرپس 
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  راشتنا  هنیزه 

هناخریبد دحاو  موس -  هقبط  ناتسدرک -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  مج  ماج  نابایخ  جدننس  ناتسرهش  ناتسدرک -  ناتسا  سردآ   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  موس  ناتسدرک ط  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  مج  ماج  جدننس  : اهتکاپ لیوحت  لحم  سردآ 

دک 087 اب   33612322 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003033000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Gbps 10 هب ( FTTx  ) یرون یسرتسد  هاگشیامزآ  تیفرظ  هعسوت  تازیهجت  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ تاموزلم   تاموزلم اباب   هارمه   هارمه   DSLAMDSLAM  تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

GbpsGbps   1010 هبهب   ( ( FTTxFTTx  ) ) یرون یرون یسرتسد   یسرتسد هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تیفرظ   تیفرظ هعسوت   هعسوت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 168 ھحفص 14 
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تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003033000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Gbps 800 هب یرون  لاقتنا  هاگشیامزآ  تیفرظ  ءاقترا  هعسوت و  تازیهجت  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  رثکادح 7   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تفایردعبنم تلهم  نیرخا  زا  دعب  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رازفا  تخس  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

19-22029811 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

GbpsGbps   800800 هبهب   یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تیفرظ   تیفرظ ءاقترا   ءاقترا وو   هعسوت   هعسوت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2 12 1

هکبش هکبش رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 168 ھحفص 15 
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نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6349350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویدار تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/086 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش تاکاپ  لیوحت  دانسا و  تفایرد   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16 یرادا 8  تاعاس  رد  خروم 

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم همانیهاوگ  هئارا  رگ -  هصقانم  تکرش  بناج  زا  ربتعم  همان  یفرعم  لایر -  نازیم 200.000.000  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر 

تاصقانم  هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ  عطاقت  قباس  ماظن  ناراک  ددم  نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
تکرش یزکرم  هناخریبد  لیوحت 

یکلم یاقآ   27370 :: 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

6348983VOIP هکبش تحت  نفلت  هناماس  یطابترا  یاه  هاگتسد  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهسیورس6349353 اه و  تنالک  یارب  یکسا  رپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  نیمات  دادرارق  داقعنا 
کناب

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ویدار ویدار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 168 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/01/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهج فصن   :: عبنم :: 1402/01/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350235 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد یرهش  نویزیولت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 4/500/000/000  هب  یدقن  شیف  / یکناب همانتنامض  هصقانم  رد  تکرش  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم یرادرهش  هیمطاف ، نادیم   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش تعاس ات  خروم 1401/12/9  تعاس 8  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
08:00

ام مایپ   :: عبنم 09:00عبنم تعاس :  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  شش  تدم  هب  یئزج  کت  درس  گنر  اب  نیوزق  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  بیرج ،  رازه  نابایخ  ادخهد ،  راولب  نیوزق ،   :: سردآ سردآ

یلخاد 113 یلا 83   02833356481 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

یلخاد یلخاد یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 168 ھحفص 17 
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم ییاشگزابعبنم زور  تعاس 8:30   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349171 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم  لماش 6  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمالسا هیلامج  هیلامک و  روحم  ضیرعت  هژورپ  ماجنا  - 

( رهشمالسا دابآ (  نیسح  نیریا و  روحم  ضیرعت  هژورپ  تایلمع  ماجنا  - 
رهشمالسا دابآ  دمحا  یجورخ  هطقن  یزاس  نمیا  تایلمع  ماجنا  - 

نیمارو یر  یاههار  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  یریگ  هکل  تایلمع  - 
یلصفم ینتب  یسرجوین  یلصفم  نیپ  یزلف و  رواک  بصن  هیهت و  - 

هوکزوریف ناتسرهش  رد  کودک  یهار  نیب  هناخزامن  ثادحا  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/6  دانسا  تفایرد   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349786 :: هرازه هرازه تعاس 12:30دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( رادار ریوصت و  تعرس (  تافلخت  تبث  هناماس  یارجا  هیهت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - یلم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  دروآرب  غلبم  دصرد  لداعم 5  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  دانسا 5.000.000  دیرخ 

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

یزاس یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا -- روحم روحم ضیرعت   ضیرعت هژورپ   هژورپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا روحم - - روحم ضیرعت   ضیرعت هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا دروم   دروم   66 لماش   لماش هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2727

 ( ( رادار رادار وو   ریوصت   ریوصت تعرس (  (  تعرس تافلخت   تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2828

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/229 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ملق   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349948 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاهروحم  حطس  رد  تاقلعتم  هیاپ و  هارمه  هب  لیردراگ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درگتشه دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349995 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  درایلیم   10 دروارب :  یسکات  سوبوتا و  یاه  هاگتسیا  یزاسزاب  ریمعت و  - 1

لایر درایلیم   8 دروارب :  یکیفارت  مئالع  یاهولبات  بصن  هیهت و  - 2

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام 3و 1  ارجا :  تدم 

درگتشه دیدج  رهش  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   لیردراگ   لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت - - 22 یسکات   یسکات وو   سوبوتا   سوبوتا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع 3030

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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کشمیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

44/2/22874 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/12/6  هبنشزور  زا   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی 

ناتسزوخ عولط   :: عبنم هبنشعبنم راهچ  زور  یرادا  تقو  مامتا  زا  لبق   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 18 

6350210 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9  سار   - 1401/12/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تازیهجت  دیرخ  یرهش  نورد  رورم  روبع و  دوبهب  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1/375/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یرهش   یرهش نورد   نورد رورم   رورم وو   روبع   روبع دوبهب   دوبهب حرط   حرط ناونع : : ناونع 3131

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FBS-9830047 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دنمرنه  :: عبنم تفایردعبنم تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

X-RAY هاگتسد کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 1.605.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 دازکاخ  نابایخ  جروت  یشیرق  دیهش  نابایخ  سردم  عطاقت  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

23942613 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

ناسارخ هاگپ  هزیروتساپ  ریش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یراکمه  هب  توعد   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم هبنشعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 12  تهج  ار  دوخ  هب  قلعتم  پآ  لور  گنیدیالسا و  تاموتا  برد  هاگتسد  تصش  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتنرتنیا تیاس  هب  ای  هعجارم و  ناچوق  دهشم  هداج  رتمولیک 13  رد  عقاو  تکرش  یاهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ

یسدنهم 09159120811 ینف و  دحاو   09155130084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

X-RAYX-RAY هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

پآپآ لور   لور وو   گنیدیالسا   گنیدیالسا تاموتا   تاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد تصش   تصش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو 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 168 ھحفص 21 
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ناهفصا هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

800/38760 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا هقطنم  یزکرم  هیحان  هاگشاب و  یریگتخوس  داتس   ، کینورتکلا تظافح  متسیس  تشادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  1/978/690/000 دروارب : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم یسدنهم  تامدخ  دحاو  موس  هقبط  ناهفصا  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نیزنب   - پمپ بنج  الاب  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا -  :: سردآ سردآ

37162216-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15/30هرامش  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم تعاس 15/30عبنم  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349161 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشناریا راخب  هاگورین  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یتناراگ  لیوحت و  یزادنا  هار  بصن ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هناخریبد  ورین  نامتخاس  مظعا ، ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعا  ربمایپ  راولب  رهش  ابیز  نادهاز ،  :: سردآ سردآ

05433291130 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشاب هاگشاب یریگتخوس   یریگتخوس داتس   داتس  ، ، کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 3434

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یتناراگ   یتناراگ وو   لیوحت   لیوحت یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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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تفن ابص  ینامتخاس  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوان هژورپ  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 172 باتفآ   ، ناتسوب یوربور  یبرغ   ، کنو نابایخ  یئاهب  خیش  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090062000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349531 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مب  یرادرهش  هعومجم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 103  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   790,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/01/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مب یرادرهش  یرادا -  تیاس  ییاجر -  دیهش  راولب  مب -   ، 7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   103103 دادعت دادعت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3737

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تفن ابص  ینامتخاس  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6349598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوان هژورپ  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 172 باتفآ   ، ناتسوب یوربور  یبرغ   ، کنو نابایخ  یئاهب  خیش  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1245-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

امنزور  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 10  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350201 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 14:15   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  متسیس  ینارمع  تایلمع  لکد و  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  55/422/245/914 دروارب : 

هام   6 دادرارق :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/772/000/000 نیمضت : 

هام  1 تاداهنشیپ :  رابتعا  تدم 

زاریش یرادرهش   :: سردآ سردآ

یلخاد 148 و 1456  07137309953 :: نفلت //:www.setadiran.ir - vendor.shiraz.ir - httpsنفلت تیاسبو : : تیاسبو
shaffaf.shiraz.ir

:: 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

گنیروتینام6349683 نلاس  زیهجت  هژورپ  هحفص 7)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود6350210 تازیهجت  دیرخ  یرهش  نورد  رورم  روبع و  دوبهب  هحفص 17)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع وو   لکد   لکد نیبرود ،  ،  نیبرود دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  ناب  هدید  نشکیلپا  هناماس و  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001687 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  ناب  هدید  نشکیلپا  هناماس و  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط ناب   ناب هدید   هدید نشکیلپا   نشکیلپا وو   هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 168 ھحفص 25 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یربارت  هزیناکم  متسیس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001688 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  یربارت  هزیناکم  متسیس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یربارت   یربارت هزیناکم   هزیناکم متسیس   متسیس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 168 ھحفص 26 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایرد لاسرا و  هنیزه   ) MSI لدم رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت 
1101093985010581 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) MSI لدم رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( دشاب یم  راکنامیپ 

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیسودرف یرادرهش  یزاسرهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093227000031 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هیسودرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هدنورپ 2300 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیسودرف یرادرهش  یزاسرهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3357113111 یتسپ :  دک  هیسودرف ،  یرادرهش  - نایروصنم دیهش  نادیم  - ماما -خ  هیسودرف رهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65462121-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65464974-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSIMSI لدم   لدم رتور   رتور وو   نتنآ   نتنآ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لگناد   لگناد هیهت   هیهت وو   زودنیو   زودنیو بصن   بصن وو   چاو   چاو لیرد   لیرد روتینام   روتینام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4242

هیسودرف هیسودرف یرادرهش   یرادرهش یزاسرهش   یزاسرهش یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 168 ھحفص 27 
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یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنوگره هب  لاصتا  تیلباق  اب  روشک و  یسرباسح  نامزاس  درادناتسا  اب  قباطم  یلام  یاهتروص  میظنت  هیهت و  یارب  یلام  یاهتروص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک جیار  یلام  نویساموتا 

1101001027000034 زاین :  هرامش 
یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 

نیون راکهار  هدننک  هضرع  عجرم  قایس  نیون  راکهار  هدنزاس  عجرم  قایس  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق  یلام  یاهتروص  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
قایس

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دک  کی  یور  مالعتسا  یارب  افرص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966883149 یتسپ :  دک   ، 22 کالپ نادلگ  اقیرفآ خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23591253-021  ، 23591201-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22053619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  زاگ   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک دادعت 450  هب   ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000193 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب سالپ  موینیتالپ  ناگدنیامنزا  دیاب  اه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  اضما  فرط  ود  نیب  همیمض  همان  مهافت  دات  زا  سپ 

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453841-023  ، 22453844-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22853485-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام یاهتروص   یاهتروص بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4444

ربراک ربراک   450450 دادعت   دادعت هبهب     ultimateultimate ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 168 ھحفص 28 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  سرداد  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001692 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  سرداد  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 168 ھحفص 29 
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا تن  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000343 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 
) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 

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

1401/12/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طابترا طابترا تنتن   تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 4747

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تشگنا  رثا  یاه  هاگتسد  نیما و  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001690 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  تشگنا  رثا  یاه  هاگتسد  نیما و  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشگنا تشگنا رثا   رثا یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد وو   نیما   نیما رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4848

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یلامش ناسارخ  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003836000001 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یا هقلح  یلاتسیرک 1  باق   DVD عون  Kaspersky Endpoint Security forBusiness-Advanced هلاسکیاضقنا سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ شزادرپ  سیسر  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  شزادرپ  سیسر  هدنزاس  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، یلامش ناسارخ  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  لک  هرادا  یناقلاط 9 و 11 .  نیب  یقرش –  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9417714513 یتسپ :  دک 

32256113-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32256113-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  رد  جردنم  حرش  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004360000019 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817787959 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  تیریدم  هچوک  شبن  ملعم  نابایخ  یاهتنا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33240991-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33264005-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4949

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق ردرد   جردنم   جردنم حرش   حرش هبهب   ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تاداهنشیپ  ماظن  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001698 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  تاداهنشیپ  ماظن  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 168 ھحفص 33 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  قالط  شهاک  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001697 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  قالط  شهاک  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 168 ھحفص 34 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  مسیتا  فیط  یرگلابرغ  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001696 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  مسیتا  فیط  یرگلابرغ  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیاماس رازفا  مرن  تهج  ینابیتشپ  تامدخدادرارقدقع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003000000064 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

هلحرم 12 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادهگن  . سیورس میقتسم 82052375  2375 یکلم یاقا  اب  یگنهامهو  شیاماس  رازفا  مرن  تهج  ینابیتشپ  تامدخدادرارقدقع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناتسا لک  تاراداو  داتسرد  شیاماس  هب  طوبرم  یرازفا  تخسو  یرازفا  مرن  یاه  متسیس  هیلک  ءاقتراو  ینابیتشپ.ریمعت  .

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط مسیتا   مسیتا فیط   فیط یرگلابرغ   یرگلابرغ رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5353

شیاماس شیاماس رازفا   رازفا مرن   مرن تهج   تهج ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخدادرارقدقع   تامدخدادرارقدقع 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 :
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  هداوناخ  هبش  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001695 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  هداوناخ  هبش  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط هداوناخ   هداوناخ هبش   هبش رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5555

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایرد لاسرا و  هنیزه   ) ASUS لدم رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت 
1101093985010586 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) ASUS لدم رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( دشاب یم  راکنامیپ 

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ASUSASUS لدم   لدم رتور   رتور وو   نتنآ   نتنآ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لگناد   لگناد هیهت   هیهت وو   زودنیو   زودنیو بصن   بصن وو   چاو   چاو لیرد   لیرد روتینام   روتینام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5656

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایرد لاسرا و  هنیزه   ) MSI لدم رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت 

1101093985010583 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) MSI لدم رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( دشاب یم  راکنامیپ 

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSIMSI لدم   لدم رتور   رتور وو   نتنآ   نتنآ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لگناد   لگناد هیهت   هیهت وو   زودنیو   زودنیو بصن   بصن وو   چاو   چاو لیرد   لیرد روتینام   روتینام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5757

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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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  ماج  یناسنا  عبانم  شزومآ  عماج  متسیس  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001694 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  ماج  یناسنا  عبانم  شزومآ  عماج  متسیس  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط ماج   ماج یناسنا   یناسنا عبانم   عبانم شزومآ   شزومآ عماج   عماج متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 168 ھحفص 39 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001689 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترازو تسارح  نامزاس  هیدات  یاراد  تسیابیم  تکرش  .دشابیم  تسویپ  لوصحم  ینف  تاصخشم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تفن 

1101094713000041 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XG لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  هیدات  یاراد  تسیابیم  تکرش  .دشابیم  تسویپ  لوصحم  ینف  تاصخشم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318714317 یتسپ :  دک  تفن ،  تعنص  هاگشناد  داتس  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44740125-011  ، 53151010-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53151000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5959

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 168 ھحفص 40 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6349261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قباطم دادما  هتیمک  نامزاس  رد  اهس  هناماس  یفرعم  یارب  یزاجم  تیعیقاو  یاوتحم  دیلوت  رارقتسا ، دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000288 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یسررب  تهج  هموزر  قباوس ،  تاصخشم ،  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لصاح  سامت  ینیسح  مناخ  هرامش 02123902224  اب  یگنهامه  تهج  (: 2

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  نایوجددم  نالولعم و  تراک  رودص  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001684 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  نایوجددم  نالولعم و  تراک  رودص  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   RFPRFP  قباطم قباطم دادما   دادما هتیمک   هتیمک نامزاس   نامزاس ردرد   اهس   اهس هناماس   هناماس یفرعم   یفرعم یارب   یارب یزاجم   یزاجم تیعیقاو   تیعیقاو یاوتحم   یاوتحم دیلوت   دیلوت رارقتسا ، ، رارقتسا دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 6161

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط نایوجددم   نایوجددم وو   نالولعم   نالولعم تراک   تراک رودص   رودص هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 168 ھحفص 41 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3622629
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sufn4249w69rs?user=37505&ntc=6349261
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6349261?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3622625
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gqn9w92kpl68d?user=37505&ntc=6349302
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6349302?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزوح رد  هرواشم  شزومآ و  فص ، ینابیتشپ  یمالعا ، یاه  متسیس  اه و  سیورس  رارقتسا  یزاس ، هدایپ  یحارط ، لیلحت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا مرن  یزاسدنمشوه و 

1101096920000004 زاین :  هرامش 
زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رازفا مرن  یزاسدنمشوه و  فلتخم  یاه  هزوح  رد  تامدخ  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134834689 یتسپ :  دک  زاریش ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  نیربدلخ -  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یتشهب -  دیهش  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332488-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32332353-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  تن  رتنیا  کرتشا  ینابیتشپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003135000381 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1402/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دروارب  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134737815 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تیاده  عطاقت  نیطسلف  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32355099-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32303522-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزوح هزوح ردرد   هرواشم   هرواشم وو   شزومآ   شزومآ فصفص ، ، ینابیتشپ   ینابیتشپ یمالعا ، ، یمالعا یاه   یاه متسیس   متسیس وو   اهاه   سیورس   سیورس رارقتسا   رارقتسا یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط وو   لیلحت   لیلحت ناونع : : ناونع
رازفا رازفا مرن   مرن وو   یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه

6363

هلاس هلاس کیکی   تنتن   رتنیا   رتنیا کرتشا   کرتشا ینابیتشپ   ینابیتشپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 168 ھحفص 42 
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ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  رهشهب  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسا دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095867000012 زاین :  هرامش 

ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  رهشهب  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

1ح دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  تکرش  کرادم  دانسا و  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4851774491 یتسپ :  دک  ماما ،  رهشهب خ  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34541401-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34541410-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسراهب نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریدغلا تمالس  هاگیاپ  تهج  یتشادهب  یورین  ناکم و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092140000069 زاین :  هرامش 

ناتسراهب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رفن 5 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تعاس خیرات 1401/12/13  رد  ناتسلگ  مود  هکلف  رد  عقاو  ناتسراهب  نامرد  تشادهب و  هکبش  تاعامتجا  نلاسرد  نایضاقتم  یارب  یهیجوت  هسلج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  رازگرب   11

.دوش هتفرگ  لیوحت  شرتسگ  دحاو  زا  زین  یتمدخ  هتسب   CD تسا رکذ  هب  مزال 

 : یتسپ دک  ناتسراهب ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  تارباخم -  نابایخ  ریدغلاراولب -  ناتسلگ -  رهش  ناتسراهب -  ناتسرهش  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3759153111

56383835-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

56321044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسا نکسا دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 6565

هاگیاپ هاگیاپ تهج   تهج یتشادهب   یتشادهب یورین   یورین وو   ناکم   ناکم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 168 ھحفص 43 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  امست  ینامزاس  درکلمع  تیریدم  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001686 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  امست  ینامزاس  درکلمع  تیریدم  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

corporate-sd هخسن هلاس  کی  یروضح  ینابیتشپ  تنرتنیا و  هکبش  رد  ربراک  هدافتسا 400 یارب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091432000256 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

corporate-sd هخسن هلاس  کی  یروضح  ینابیتشپ  تنرتنیا و  هکبش  رد  ربراک  هدافتسا 400 یارب  شیوداپ  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس درکلمع   درکلمع تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6767

یروضح یروضح ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تنرتنیا   تنرتنیا هکبش   هکبش ردرد   ربراک   ربراک 400400 هدافتسا   هدافتسا یارب   یارب شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 168 ھحفص 44 
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نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیالکو رورس  هخسن  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  لانیجروا  هلاسکی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045001169 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 610 دادعت : 

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

تنیالکو رورس  هخسن  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  لانیجروا  هلاسکی  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239801-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیالکو تنیالکو رورس   رورس هخسن   هخسن یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ لانیجروا   لانیجروا هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 168 ھحفص 45 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-Corporate ینامزاس هخسن  یلخاد ) هکبش  ربراک  260- تنرتنیا ربراک   60) ربراک شیوداپ 320  سوریو  یتنآ  سنسیالدیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی

1201091509000002 زاین :  هرامش 
( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاه سنسیال  هارمه  هب  هلاسکی  - Corporate ینامزاس هخسن  یلخاد ) هکبش  ربراک  260- تنرتنیا ربراک   60) ربراک شیوداپ 320  سوریو  یتنآ  سنسیالدیدمت  - 
.دشاب تفن  ترازو  تسارح  دیئات  دروم  یاه  تکرش  زج  نینچمه  یروهمج و  تسایر  یاتفا  هیدیئات  یاراد  هدننک  نیمات  .هلاسکی  ینابیتشپ  .ازجم 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
سنسیال ددع   320 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412222-081  ، 384120-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   320320 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیالدیدمت   سنسیالدیدمت ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 168 ھحفص 46 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  وکسیس  رتور  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000494 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هبترم 6 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  وکسیس  رتور  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیریش رصق  یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش رازفا  مرن  هعومجم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005321000012 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیریشرصق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6781713155 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نابایخ  نیریش  رصق  نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422352-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42423168-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس رتور   رتور سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 7171

یرادرهش یرادرهش رازفا   رازفا مرن   مرن هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاسمش 09171470048 مناخ  هباشم - دکناریا  - دقن تخادرپ  یناتسرامیب - یاه  صخاش  شیاپ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030090000526 زاین :  هرامش 

نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

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

ددرگ جردروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6348805 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب - رادم  نیبرود  - یکینورتکلا روتوم  رود  لرتنک  هنایار - لاوریاف 
 - ییاوه کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم  - HMI لنپ یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 
یرتاب ژراش  هعطق  دوید  هنایار -  زاس  هریخذ   - Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم

موتسلآ ویتوموکل 

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6349545 طیارش  قبط  هرواشم  رتفد  عماج  هناماس  زا  یاهمتسیسینابیتشپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 90) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناتسرامیب یناتسرامیب یاه   یاه صخاش   صخاش شیاپ   شیاپ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 7373

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم سانشراک  (. دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  حرش  هب  ناشفا  لرتنک  لباکو   RTU تیعضو تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیسح 024-33145841 یاقآ 

1101001313000370 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اهتسپ و تخاس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   IDS هدنزاس عجرم   IDS850 لدم یرتم  هلت  نویساموتا و  یاهولبات   RTU تراک الاک :  مان 
( اتپاس  ) ثادحا یقرب  تازیهجت  هعسوت 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکسا ارنآ  اددجم  ( ریداقم لودج   ) یتسویپ لیاف  لیمکتو  دولناد  زا  سپ  تسیابیم  هدنشورف  دریگیم  ماجنا  یدقن  تروصبروکذم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربارب  هناماسرد  هدش  هئارا  تمیقاب  دیاب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  تسا  یهیدب  یمازلا )  .) دیامن یراذگراب  هناماسردو 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناشفا ناشفا لرتنک   لرتنک لباکو   لباکو   RTURTU  تیعضو تیعضو تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات نامرد  تیریدم  هعبات  زکارم  یکشزپ  یکشزپ  تازیهجت  درادناتسا  نامزاس  دیرگ  یفیک )  لرنک  نویساربیلاک (  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ ناتسا  یعامتجا 

1101005489000042 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یکشزپنادند یکشزپ و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ و زا  سپ  هام  نومزآ و 6  ماجنا  نامز  رد  رابتعا  ناریا ،  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  هسسوم  نامزاس  رابتعا  هیدات  یتسیاب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لماک  دیاب  یراک  پوکسا 

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

33338941-013  ، 3338941-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33339537-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیرگ دیرگ یفیک )  )  یفیک لرتنک   لرتنک نویساربیلاک (  (  نویساربیلاک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  .رسکلپ  یتلام  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000653 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا هعسوت  ناماگشیپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   AN3300-02 لدم تاطابترا  دیدج و  لسن  یاه  هکبش  دربراک   DSLAM رسکلپ یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تفن  ترازو  تسارح  تسیل  رد  تیوضع 

.ددرگیم لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  امتح  تسیابیم  یلام  ینف و  داهنشیپ 
.هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه 

هزور یلام 60  باسح  هیوست 

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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم .رسکلپ   .رسکلپ یتلام   یتلام کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یخرب لرتنک  ریوصت و  شزادرپ  اب  اپ  فک  شیاپ  قیرط  زا  رنیلک  رفار - نویساتولف  کناب  یزاس  دنمشوه  یشهوژپ  حرط  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتایلمع یاهریغتم 

1101003126000036 زاین :  هرامش 
سردم تیبرت  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

یشهوژپ یاه  حرط  ماجنا  زوجم  دیاب  یقوقح  صاخشا  .دنشاب  هتشاد  حرط  هنیمزاب  قباطم  بسانم و  هموزر  تسیاب  یم  مرتحم  نارگشهوژپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب هتشاد  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا 

1411713116 یتسپ :  دک  سردم ،  تیبرت  یهاگشناد  داهج  سردم - تیبرت  هاگشناد  دمحا - لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220296-021  ، 88220295-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88220298-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یخرب یخرب لرتنک   لرتنک وو   ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ اباب   اپاپ   فکفک   شیاپ   شیاپ قیرط   قیرط زازا   رنیلک   رنیلک رفار - - رفار نویساتولف   نویساتولف کناب   کناب یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه یشهوژپ   یشهوژپ حرط   حرط ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یتایلمع یتایلمع یاهریغتم   یاهریغتم

7777
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد یبای  بیع  یزادنا و  هار  بصن و  تسویپ و  تاصخشم  قبط  لیذ و  تاحیضوت  قبط  ربتعم  یتناراگ  اب   ECU دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتارنژ لزید 

1201009021000075 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مارگورپ تسویپ و  تاصخشم  قبط  SN.16501001969 لایرس هرامش  هب  روتوم  تهج   ECU8 لدم MTU1600 تخوس لرتنک  تراک  ربتعم  یتناراگ  اب   ECU دیرخ - 
یناهارف سدنهم  نفلت 02156206287 و 09125690747  هژورپ  لحم  رد  تست  بصنو و 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

هاگتسد و یور  یزادنا  هار  بصن و  تیریدم و  رابنا  لخاد  هب  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه  تسا .  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  در  ای  لوبق  رد  راذگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  هباشم  دک  ناریا  زا  هدافتسا  تروص  رد  .دشابیم .  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  یبای  بیع 

6193633145 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  نکسم  کناب  تیریدم  یدباع -  دیهش  نابایخ  ناگدازآ -  نابایخ  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232128-061  ، 32219857-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32232128-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لزید لزید هاگتسد   هاگتسد یبای   یبای بیع   بیع وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط وو   لیذ   لیذ تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     ECUECU  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
روتارنژ روتارنژ

7878

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462724 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  ویارد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000650 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم تعنص  وترپ  کینورتکلا  قرب و  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   VX-132K0-N-00 هسانش دک   VX لدم  kW 132 ناوت  VFD روتوم رود  لرتنک  الاک :  مان 

تعنص وترپ  کینورتکلا  قرب و  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دشاب یم  لاس  نایاپ  هیوست   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 7979

ویارد ویارد ناونع : : ناونع 8080
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 TFT LCD 6.4 INCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179001999 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   M80 لدم تباث  بآ  روتینام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   (/ یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مهم **** .دوش تسویپ  هدننک و  نیمات  اضما  رهم و  تالماعم  طیارش  / .دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   (/ یمازلا )

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TFT LCD 6 .4 INCH TFT LCD 6 .4 INCH 0615318371106153183711 ناونع : : ناونع 8181
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  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 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب و مالعتسا  حرش  قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!!  / جنس رون  جنس و  ادص  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم 

1101093377000522 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   UX560 لدم  GB 4 ادص طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و مرتحم  هدننک ی  تکرش  طسوت  تسیابیم  ، زاگ تکرش  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  مرف  دنشاب  هتشادرظن  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  رهم و 

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/04/15عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتآ  رادشه  مالعا  لرتنک  لنپ  ناونع : 

14015063 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/04/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس رون   رون وو   جنس   جنس ادص   ادص هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8282

یناشن یناشن شتآ   شتآ رادشه   رادشه مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383
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هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قیط  ییویدار )  - یتارباخم  ) دنمشوه یرتم  هلت  هناماس  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094605000097 زاین :  هرامش 

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA یتراجت مان   STCE/RTU لدم یتارباخم  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحتو  هیلختو  لمح  هنیزه  - 2 .دشابیم یرایهد  دقاف  تارابتعا  لحمزا  ( ههام کیرثکادح   ) یدقن تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشتاب .دوش  یراذگراب  لوصحم  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  ناکما  تروصرد  - 4 09127551565 ییوگخساپ : هرامش 

3914816143 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نابایخ  یادتبا  یتشهب  دیهش  راولب  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227006-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42220721-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قیط  ییویدار )  - یتارباخم  ) دنمشوه یرتم  هلت  هناماس  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094605000096 زاین :  هرامش 

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA یتراجت مان   STCE/RTU لدم یتارباخم  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحتو  هیلختو  لمح  هنیزه  - 2 .دشابیم یرایهد  دقاف  تارابتعا  لحمزا  ( ههام کی  رثکادح   ) یدقن تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشتاب .دوش  یراذگراب  لوصحم  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  ناکما  تروصرد  - 4 09127551565 ییوگخساپ : هرامش 

3914816143 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نابایخ  یادتبا  یتشهب  دیهش  راولب  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227006-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42220721-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ییویدار ییویدار  - - یتارباخم یتارباخم  ) ) دنمشوه دنمشوه یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع 8484

(( ییویدار ییویدار  - - یتارباخم یتارباخم  ) ) دنمشوه دنمشوه یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 168 ھحفص 57 
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قبط  روتینام  رتویپماک و  لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000405 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

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

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 168 ھحفص 58 
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هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قیط  ییویدار )  - یتارباخم  ) دنمشوه یرتم  هلت  هناماس  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094605000098 زاین :  هرامش 

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA یتراجت مان   STCE/RTU لدم یتارباخم  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحتو  هیلختو  لمح  هنیزه  - 2 .دشابیم یرایهد  دقاف  تارابتعا  لحمزا  ههام ) کیرثکادح  ) یدقن تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشتاب .دوش  یراذگراب  لوصحم  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  ناکما  تروصرد  - 4 09127551565 ییوگخساپ : هرامش 

3914816143 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نابایخ  یادتبا  یتشهب  دیهش  راولب  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227006-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42220721-086 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( ییویدار ییویدار  - - یتارباخم یتارباخم  ) ) دنمشوه دنمشوه یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 168 ھحفص 59 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ قباطم   Easy Check 3000 هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000260 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   TN34091 لدم یا  هتسه  بط   M نشکناک  3D سکلفیمس روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هتسه   هتسه بطبط     MM  نشکناک نشکناک   33DD  سکلفیمس سکلفیمس روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 168 ھحفص 60 
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سراف یا  هقطنم  قرب  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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هناخیرطاب  تهج  ینمیا  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000538 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  هناخیرطاب  تهج  ینمیا  مزاول  دیرخ  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  افطل.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ.دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 07132142221  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم 

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

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32359047-071 :: 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

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-66-66 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/12/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ مزاول  مارتحا  اب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هناخیرطاب   هناخیرطاب تهج   تهج ینمیا   ینمیا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

یناشنشتآ یناشنشتآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 168 ھحفص 61 
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا تعاسرد  یناخفورعم  لیابوم 09125820193 زاین  تروصرددننک  یراذگراب  یناشن  شتآ  نامزاسدات  دروم  یاه  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت 

1101005454000076 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا یناشن  شتآ  نامزاس  زادات  یهاوگ  هب  طونم  یئاهن  تخادرپودشابیم  یمازلا  هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  یتسویپ و  لیاف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نژوتوم  روتومو  ناریا  پمپ  اه ، پمپو  لایرتکاب  دض  هیال  هس  یداهنشیپ  نزخمو  دشابیم  نیوزق 

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237522-028  ، 33241139-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا ناونع : : ناونع 9191

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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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ -09163720317 نادار سدنهم   - هباشم دک  ناریا  - تسویپ تسیل  قبط  ناتسرامیب  ارس  هارمه  لیاسو  دیرخ  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه  - ددرگ جردروتکاف 

1101030090000523 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هرقف 3 دادعت : 

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

هبتر یاراد  ینامتخاس  یاه  تکرش  -- تسا ینوناق  تاروسک  مامت  لومشم  یداهنشیپ  تمیق  - ددرگ یراذگ  تمقزیلانآ  تروصب  دیاب  اه  متیآ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- نتسه یراذگ  تمیق  هب  زاجم 

دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32337160-074 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب ارس   ارس هارمه   هارمه لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - تسویپ تسیل  قبط  قیرح  نالعا  متسیس  زاین  دروم  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030090000525 زاین :  هرامش 

نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

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

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم  - دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه  - ددرگ جردروتکاف  شیپ   - یدمحا 09177423533 سدنهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32337160-074 :: 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

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژوردیه زاگ  روتکتد  یکدی  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001442000061 زاین :  هرامش 

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبم زاگ  اتلد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   DR.FODISCH یتراجت مان   FMD 09 لدم  DP روسنس جنس  یبد  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یتشخریم 09361825754  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  ددرگ  اضما  رهم و  امتح  تسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8178615651 یتسپ :  دک  یرادرب ،  هرهب  تنواعم  نامتخاس  بنج  هاگورین  قفش خ  راولب  نها  بوذ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37871781-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37871782-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام 44 تخادرپ تخادرپ هباشم - - هباشم دکناریا   دکناریا -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 9393

نژوردیه نژوردیه زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6349429TFT LCD 6.4 INCH 06153183711(48 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن6349722 شتآ  رادشه  مالعا  لرتنک  لنپ  هحفص 48)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   3131 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قباطم  هکبش  مزاول  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004754000044 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 3,500 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387145711 یتسپ :  دک  شناد ،  کرهش  یادتبا  جرک  میدق  هداج  رتمولیک 14  حتف  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66282672-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66282606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTP CAT6 PVCUTP CAT6 PVC  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  تاحیضوت   SFP دروکچپ  , 10G لوژام  , 10G Ethernet هکبش تراک   ، 10G HP SFp هکبش تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001169000021 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP رورس  NC550SFP لدم تروپ  هکبش 2  تراک  الاک :  مان 

ددع 41 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518888614 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رویرهش  راولب 17  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361913-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33361917-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود هیوست  .IT دحاو دات  هبزاین.ددرگ  جرد  یلک  یراذگتمیقودوش  هعلاطم.یتسویپ  لیافرد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمضروتکاف  شیپ.لیوحتوداتزا  سپ  هتفه 

1101090614001746 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 45 قمع  U 9 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب  زاین.ددرگ  جرد  یلک  یراذگتمیق  دوش و  هعلاطم.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.لیوحت  دات و 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاحیضوت   تاحیضوت   SFPSFP  دروکچپ دروکچپ  ,  , 1010 GG لوژام   لوژام  ,  , 1010 G EthernetG Ethernet هکبش   هکبش تراک   تراک  ،  ، 1010 G HP SFpG HP SFp  هکبش هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 9696

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت کرکر   ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  حرش...لیابوم  هدننکرارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یراذگراب  ًامتح  روتکاف  شیپ  مهم :

1101091701001851 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهار ریز  هژینم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WSTER یتراجت مان   WS-558 لدم لیابوم  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک دراو  دک  ناریا  رد  ار  دوخ  لک  تمیق  دیاب  امش  .تسین  کالم  هدش  رکذ  دک  ¬ ناریا تکرش ، نیا  زاین  دروم  یاه  دک  ناریا  دوبن  لیلد  هب  مهم :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ ¬ یمن دات  ینف  داهنشیپ  دقاف  یاه  ¬ خساپ .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52155340-071  ، 32314400-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهاوخن دهاوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ ردرد   .ددرگ   .ددرگ یراذگراب   یراذگراب ًامتح   ًامتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ مهم : : مهم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   حرش...لیابوم   حرش...لیابوم هدننکرارکت   هدننکرارکت ناونع : : ناونع
.دش .دش

9898
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  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 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2  ) یداتس تارادا  یزکرم و  نامتخاس  تنرتنیا  سیورس  دناب و  یانهپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000216 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  امتح.دشاب  یم  تسویپ  کرادم  کالم  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001645000069 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4185713111 یتسپ :  دک  نالیگ ،  زکرم  یامیس  ادص و  - تلاسر نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33832301-013  ، 33827001-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33827007-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 22  ) ) یداتس یداتس تارادا   تارادا وو   یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس وو   دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

هنایار هنایار هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   ) 6509E چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000154 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   NEXUS 5000 لدم  expansion module هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  تروصب 10  یلام  رتافد  رد  تبث  اواف و  رتفد  دیئات  لیوحت ،  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تشر

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  حرش  گربکی  رد  الاک  ینف  تاصخشم  . LIS لوژام مدوم  .تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092313000034 زاین :  هرامش 

تشر کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   Wifi لدم هنایار  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4193744769 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325444-013  ، 33322143-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33322143-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  )  ) 65096509EE  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 10 110 1

.تسا .تسا هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ حرش   حرش گربکی   گربکی ردرد   الاک   الاک ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم . . LISLIS لوژام   لوژام مدوم   مدوم .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و 

1101001074000450 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N441.204 دک  NEXANS یرون ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماش 4 تاصخشم  گرب  کی  زین  تسا و  هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  رد  الاک  فیدر 

دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  انمض 

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

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگ  تمیق  زا  لبق  نآ  قیقد  هعلاطم  تسویپ و  لیاف  طیارش  اب  قبطنم  اتید  هکبش  چیئوس  ددع  دادعت 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 09126824956 هب  سامت  رتشیب  عالطا  تهج 

1101005465000093 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا   procurve یتراجت مان   fireWall Switch SRX240 High Memory لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35230694-028  ، 33699101-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق نهآ  هار  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001314000192 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ هب  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  مق  نهآ  هار  لک  هرادا  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمارگ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  لقن  لمح و 

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
یرون سدنهم  دیئامرف 09911518299  لصاح  سامت  ینف  سانشراک  اب  یلاوس  هنوگ  ره  تهج  امتح  هدومن و  تقد  روتکاف  شیپ  تاحیضوت  هب 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36124400-025 :: 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 تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش ع )  ) رغصا یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090146000056 زاین :  هرامش 

زاریش ع   رغصا   یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AJ822B لدم هنایار  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اراد ار  زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تاعالطا  یروا  نفو  تسارح  هیدات   / تدم دنلب  یرابتعا  دیرخ  / تسویپ تساوخرد  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09369116290 / تیولوارد یناتسا  ناگدننک  نیمات  / تسیمازلا تاصخشم  ودنرب  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ  / ناتسرامیب رابنا  الاک  لیوحت  / دنشاب

7143918796 یتسپ :  دک  (ع ، ) رغضا یلع  ناتسرامیب  امه  لته  یوربور  ماف  نیکشم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32288606-071  ، 32288602-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32289607-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار تروپ   تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس رازفا -  -  رازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نوتسیب یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد تسویپ 2  تاقلعتم  هارمه  هب  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تیابارت 2  لانرتنیا 1 دراه 

ددع تویرتاپ 1  ddr3 تیاباگیگ مر 8 
ددع تسده 1

1201095107000003 زاین :  هرامش 
نوتسیب یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  یتساوخرد  دراوم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6737118713 یتسپ :  دک  دنق ،  هناخراک  لخاد  نوتسیب -  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45883598-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45883598-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  هکبش  تازیهجت  پات و  پل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003348000071 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 6400   Inspiron یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  تسویپ -  لیاف  قبط  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  هکبش  تازیهجت  پات و  پل  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8198997543 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  یور  هبور  نیورپ -  نابایخ  یادتبا  هلال -  نادیم  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5602421-031  ، 35602421-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35602424-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 11 تسده   تسده ددع   ددع 11 تویرتاپ   تویرتاپ   ddr3ddr3  تیاباگیگ تیاباگیگ   88 مرمر   ددع   ددع   22 تیابارت   تیابارت 11 لانرتنیا   لانرتنیا دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد   22 سیک   سیک ناونع : : ناونع 107107

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   پات   پات پلپل   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  لاناک  هکبش 32 تحتزاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000100 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  لاناک  هکبش 32 تحتزاس  هریخذ  هاگتسد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  18 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددرگ لاسرا  تسارح  هزوح  هب  یکیزیف  تروصب  مهو  یرازگراب  داتس  هناماسرد  هطوبرم  تادنتسمو  دانسا  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسارح مرتحم  هزوح  108و197 یلخاد 03138100 سامت نفلت 

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  دادرارق و  قبط   ) هعبات یاه  یرادنامرف  نارهت و  یرادناتسا  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمأت  ادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004180000106 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  کرادم و  یلم -  هسانش  یداصتقادک و  یاراد  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519997113 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  بنج.نامداد  دیهش  راولب.اقیرفآ  راولب.نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84691111-021  ، 84691718-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88646783-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاناک لاناک 3232 هکبش   هکبش تحتزاس   تحتزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109

(( تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   دادرارق   دادرارق قبط   قبط  ) ) هعبات هعبات یاه   یاه یرادنامرف   یرادنامرف وو   نارهت   نارهت یرادناتسا   یرادناتسا تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمأت   نیمأت ادرارق   ادرارق ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنفادپ نامتخاس  رد  تاعالطا  هریخذ  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  لوا -  تبون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001309000123 زاین :  هرامش 

ناگزمره یا  هقطنم  بآ  یماهس   تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکراشم قاروا  بلاق  رد  امرفراک  میمصت  هب  هتسب  هدش  هئارا  باسحتروص   . دشاب یم  تسویپ  هب  یمالعا  ینف  تاصخشم  قبط  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب روشک  لخاد  دیلوت  الاک   . تسا یمازلا  ناگدننک  نیمات  نفلت  نفلت 33932029 .  . دوب دهاوخ  تخادرپ  لباق  یدقن  تروص  هب  یمالسا و  هنازخ  دانسا  و 

7916795649 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس   تکرش  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33932030-076  ، 33335411-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31374333-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 1222 12 لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم مدوم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000189 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL W422G لدم  Mb 16-4 لاقتنا تعرس   wireless router هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکافشیپ  یرازگراب..ددرگ  یراذگ  تمیق  یسررب و  تسویپ  لیاف   ... هزور 3 ..دشابیم یروف  الاک  لیوحت  تروص  رد  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شنمدار مناخ   08337293600 ..دشابیم

6717843116 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رتالاب  هیلقن  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275467-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا سنسیال  یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش لاعف  دیاب   PLR

1101004299000074 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   Cisco WS-C3750X-24T-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
موس جوم  تاطابترا  رکتبم 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رابنا  لیوحت  لحم 
.دشاب یم  نایحلاص  سدنهم  بانج  ینف 03132657944  دحاو  سامت  هرامش 

8158874351 یتسپ :  دک  ریدغ ،  لپ  هب  هدیسرن  مود ) قاتشم  ) یسراف ناملس  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9055961-0933  ، 32657975-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32657975-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLRPLR تروص   تروص هبهب   هکهک   ( ( EssentialsEssentials )) لایشنسا لایشنسا سنسیال   سنسیال یاراد   یاراد هباشم   هباشم ایای   وو     Cisco 9200 l-24t-4g-eCisco 9200 l-24t-4g-e هکبش   هکبش چوس   چوس ددع   ددع   66 درخ   درخ ناونع : : ناونع
دوش دوش لاعف   لاعف دیاب   دیاب

1 13113

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

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

زا 168 ھحفص 78 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3624700
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hnqhc5nhys7vv?user=37505&ntc=6350103
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6350103?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تاجن دادما و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد هاگتسد و 30  دادعت 60  هب  عون  ود  هکبش  تحت   voip نفلت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط 

1201005149000158 زاین :  هرامش 
تاجن دادما و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

.دیامن هدافتسا  یداهنشیپ  هضرعدروم  یالاکرب  قبطنم  دکزا  - 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  نامزاس و  رد  لیوحت 

تسا یمازلا  ات 14/12/1401  یداهنشیپ  یالاک  هنومن  لاسرا 
تسا یمازلا  هدوزفا  شزرارب  تایلام  همانیهاوگ  هئارا 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  90 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبش تحت   voip هاگتسد زکرم 112 و 30  یارب  هاگتسد   60 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عوضوم یالاک  دادعترد  یتارغترگا  تفریذپ  دهاوخ  تروص  دادرارق  بلاقرد  هلماعم  ماجنا  دنیامنن  تردابم  الاک  لیوحت  هب  تبسن  هتفه  تدم 1 فرظ  هچنانچ 

 . دشاب یم  شهاکای  شیازفا  لباق  فقساتدادرارق 25 % غلبمدیآ  شیپ  دیرخ 

1379764317 یتسپ :  دک  امنهر ،  نابایخ  شبن  سراف  جیلخ  نابایخ  ( - 7 رتم ولیک  جرک ( میدق  هداج  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64042244-021  ، 64042323-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46042254-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6348582 طیارش  قبط  ناب  هدید  نشکیلپا  هناماس و  زا  هحفص 25)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6348805 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب - رادم  نیبرود  - یکینورتکلا روتوم  رود  لرتنک  هنایار - لاوریاف 
 - ییاوه کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم  - HMI لنپ یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 
یرتاب ژراش  هعطق  دوید  هنایار -  زاس  هریخذ   - Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم

موتسلآ ویتوموکل 

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوریو6348878 یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 25)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6348880 دادرارق  رد  جردنم  حرش  هحفص 25)هب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6349239 هکبش  هحفص 25)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش تحت   تحت   voipvoip نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 1141 14
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اه6349252 چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  هحفص 48)لاقتناواهزاسراکشآ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتیمک6349261 نامزاس  رد  اهس  هناماس  یفرعم  یارب  یزاجم  تیعیقاو  یاوتحم  دیلوت  رارقتسا ، دیرخ ، 
تسویپ  RFP قباطم دادما 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6349457 تسیل  قباطم  هتسبرادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تباث6349827 هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  نادرگ و  هکبش و  تحت  هتسبرادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگیاپ6349830 تهج  یتشادهب  یورین  ناکم و  هحفص 25)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروضح6349880 ینابیتشپ  تنرتنیا و  هکبش  رد  ربراک  هدافتسا 400 یارب  شیوداپ  سوریو  هحفص 25)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاو وئدیو  رلرتنک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000452 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یزعا  یاقآ  یلخاد 3217  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنفسا 1401  14 زور تعاس 12:30  شیاشگ 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33360803-011 :: 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  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاو لاو وئدیو   وئدیو رلرتنک   رلرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  مرگ  گنر  اب  یشاعترا  یضرع  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000073 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  مرگ  گنر  اب  یشاعترا  یضرع  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قفاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتگژورپ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005240000099 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سوت ولبات  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  رون  یزام  یتراجت  مان   M311NLED7840 لدم  W 140 ناوت سکولیتپا  ینابایخ  یروتکژورپ   LED غارچ الاک :  مان 

ددع 130 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8971956777 یتسپ :  دک  عماج ،  دجسم  نابایخ  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420235-035  ، 32420200-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32423041-035 :: 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 حرش   حرش قباطم   قباطم مرگ   مرگ گنر   گنر اباب   یشاعترا   یشاعترا یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1161 16

روتگژورپ روتگژورپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

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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هنزرو 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 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مئالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبط  دیرخ  تسا -  هباشم  دک  ناریا 

دقن تروص  هب  تخادرپ 
1101093739000087 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هنزرو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  شیوپ  ناهار  نارمع  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف  یزلف  لیطتسم  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

شیوپ ناهار  نارمع  نیسدنهم 
عبرم رتم  330 دادعت : 

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

 . دش دهاوخ  دیرخ  باختنا و  هنومن  کی  هدیدرگ  یرازگراب  مالعتسا  ود  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8375166571 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  هنزرو - دور - نب  شخب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46482220-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46482002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اضرهش 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 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب / یهگآ هدنرب  هدهع  رب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هیارک  / تسویپ لیاف  حرش  هب  زبس  دیفس و  یلودج  گنر  نت  دیرخ 20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  / تسیمازلا روتکاف 

1101093603000205 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  اضرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کاترف زورفا  هنیگنر  هدننک  هضرع  عجرم  زورفا  گنر  یتراجت  مان   kg 25 بلح یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 800 دادعت : 

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

روتکاف یراذگراب  / یهگآ هدنرب  هدهع  رب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هیارک  / تسویپ لیاف  حرش  هب  زبس  نت  دیفس و 10 یلودج  گنر  نت  دیرخ 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  / تسیمازلا

8614813111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یرادرهش  هار  راهچ  هر )  ) یتشهب دیهش  نابایخ  اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53222886-031  ، 53222888-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53223131-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زبس زبس وو   دیفس   دیفس یلودج   یلودج گنر   گنر نتنت   2020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دروآرب  قبط  لیردراگ  عاونا  تمرم  ریمعت و  هار و  یبناج  ظافح  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094899000471 زاین :  هرامش 

نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

مرگولیک 121600 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53360501-061 :: 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 لیاف   لیاف دروآرب   دروآرب قبط   قبط لیردراگ   لیردراگ عاونا   عاونا تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت وو   هار   هار یبناج   یبناج ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضتقم اذل  دیامن  مادقا  یدقن  تروصب 100 % لیذ  حرش  هب  یلودج  گنر  یرادیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد   4 هقطنم یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  نیرتمک  تسا 

1101095546000050 زاین :  هرامش 
جرک هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134911177 یتسپ :  دک  نابایخ 112 ،  شبن  - یدنابراهچ راولب  - رهشرهم - جرک - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33408657-026  ، 33402001-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33407079-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج گنر   گنر یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 18 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

# یتسویپ تاصخشم  تسیا و  قبط  یکیفارتو  ینمیا  مالقا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000321 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  یکیفارت  هدنهد  رادشه  یسرزاب  تسیا و  تکار  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعب  نامزاس  مرآو  مان  پاچ  ، هیلخت ، لمح هنیزه  ، ددرگ هئاراربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلامدحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هبزاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپاب  هدشءاضماورهمو  لیمکت  اهتسویپ  ودشابیم 

 : 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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

یکیفارتو یکیفارتو ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 168 ھحفص 87 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تسیل و  قبط.هبترم  ترجا 500 / ددع 500 لیردراگ هیاپ  /500 ددع 70*16 هرهمو چیپ  /M16 هرهمو چیپ  ددع  4.000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101001621000452 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط.هبترم   قبط.هبترم 500500 ترجا   ترجا // ددع ددع 500500 لیردراگ لیردراگ هیاپ   هیاپ //500500 ددع ددع 7070 ** 1616 هرهمو هرهمو چیپ   چیپ //M16M16 هرهمو هرهمو چیپ   چیپ ددع   ددع 4.0004.000 ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ

123123

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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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  نژورتسکا (  یشک  طخ  یضرع و  یلوط و  لبمار  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000231 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژورتسکا نژورتسکا یشک   یشک طخطخ   وو   یضرع   یضرع وو   یلوط   یلوط لبمار   لبمار تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 124124

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تسیل و  قبط.هبترم  ترجا 500 / ددع 500 لیردراگ هیاپ  /500 ددع 70*16 هرهمو چیپ  /M16 هرهمو چیپ  ددع  4.000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101001621000453 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  یاهروحم  رد  دیفس )  ) یکیفارت درس  گنر  اب  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000244 زاین :  هرامش 

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

مالعتسا 1 دادعت : 
1402/02/10 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 500500 لیردراگ لیردراگ هیاپ   هیاپ //500500 ددع ددع 7070 ** 1616 هرهمو هرهمو چیپ   چیپ //M16M16 هرهمو هرهمو چیپ   چیپ ددع   ددع 4.0004.000 ناونع : : ناونع 125125

لیبدرا لیبدرا ناتسا   ناتسا یاهروحم   یاهروحم ردرد   دیفس ) ) دیفس  ) ) یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 126126

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهشرذآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  طیارش  رد  هدش  دیق  تاحیضوت  تایئزج و  اب  رهش  یمومع  رباعم  اه و  هچوک  یماسا  یاهولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090883000027 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رهشرذا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هوزر رس  ود  عون  زیربت  داپرد  یتعنص  هورگ  هدنزاس  عجرم   bar 100 راشف  mm 2/5 تماخض  in 2\1 2 رطق  m 6 لوط هزیناولاگ  دالوف  سنج  هلول  الاک :  مان 

هخاش 175 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

سوط ظفاحم  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  ظفاحم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   33x80 cm زیاس هزیناولاگ  قرو  سنج  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 
ددع 350 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
رهشرذآ رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5371631177 یتسپ :  دک  زامن ،  نادیم  تعاس و  هکلف  نیبام  - ماما نابایخ  - رهشرذآ - یقرش ناجیابرذآ  رهشرذآ ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34223041-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34222110-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش یمومع   یمومع رباعم   رباعم وو   اهاه   هچوک   هچوک یماسا   یماسا یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ ناتسا  ناگداش  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  * برد بصن  زا  دعب  تخادرپ   * تسویپ تاصخشم  قبط  گنیدیالسا  کیتاموتا  برد  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092071000101 زاین :  هرامش 

ناگداش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

ناگداش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  ناتسرامیب  رابنا  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6431865147 یتسپ :  دک  ناگداش ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  نیبملا  حتف  راولب  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53722115-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53722115-061 :: 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

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روکذم ردنلیس  اب  طبترم  یو  تیگ  ددع  اکوی و1 دنمشوه  لفق  دنلیس  ددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003439000029 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روکذم ردنلیس  اب  طبترم  یو  تیگ  ددع  اکوی و1 دنمشوه  لفق  دنلیس  ددع  2 - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 3  - دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لک  هرادا  لحم  ات  لاسرا  هنیزه  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32133928-034 :: 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

دوش دوش همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ** برد برد بصن   بصن زازا   دعب   دعب تخادرپ   تخادرپ  * * تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط گنیدیالسا   گنیدیالسا کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 128128

روکذم روکذم ردنلیس   ردنلیس اباب   طبترم   طبترم یویو   تیگ   تیگ ددع   ددع 11 وو اکوی   اکوی دنمشوه   دنمشوه لفق   لفق دنلیس   دنلیس ددع   ددع 22 ناونع : : ناونع 129129

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدالوف هرکرک  برد  دیرخ  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000144 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدالوف هرکرک  برد  دیرخ  یاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  باختنا  در و  رد  کناب   ، دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب و  کناب  ینف  سانشراک  دیئات  دروم  ضیوعت و  لباق  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  الاک 

.دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  تسا و  راتخم 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31578413-017  ، 31570000-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32362172-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک برد   برد دیرخ   دیرخ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 130130

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  هرواشم  رتفد  عماج  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001683 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  هرواشم  رتفد  عماج  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط هرواشم   هرواشم رتفد   رتفد عماج   عماج هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ موینیملآ  مامت  میرفدشاب  ناملآ  رکناد  لصا  دیاب  روتوم  هنهد 3.64  عافترا 2.65  یبیرقت  زارتم  هگنل  کیتاموتا 4 برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تکرش  هدهع  هب  یریگ  هزادنا  ههام  2

1101090093000164 زاین :  هرامش 
زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2 موینیملآ  مامت  میرف   . دشاب ناملآ  رکناد  لصا  دیاب  روتوم  هنهد 3.64  عافترا 2.65  یبیرقت  زارتم  هب  هگنل  کیتاموتا 4 یقرب  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  هدهع  هب  یریگ  هزادنا 

7194815644 یتسپ :  دک  نارمچ ،  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36234501-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36234508-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ موینیملآ   موینیملآ مامت   مامت میرفدشاب   میرفدشاب ناملآ   ناملآ رکناد   رکناد لصا   لصا دیاب   دیاب روتوم   روتوم هنهد  3.643.64   هنهد   2 .652 .65 عافترا   عافترا یبیرقت   یبیرقت زارتم   زارتم هگنل   هگنل کیتاموتا  44 کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا ههام   ههام 22

132132

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

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

زا 168 ھحفص 95 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3622534
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/myerz3s9z4l9q?user=37505&ntc=6349557
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6349557?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یلامش ناسارخ  تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

saelaT102 یرادا ددرت  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001141000012 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   TT100 لدم هیاپ  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا ***  هباشم  دک  ناریا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
saelaT10 یرادا ددرت  تیگ  یتساوخرد  لدم 

ینادزی کباب  سامت 09156024980  هرامش 

9414714771 یتسپ :  دک  کالپ 218 ،  رصم -  زیزع  دیهش  هچوک  یبونج -  یتشهب  دیهش  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32233485-058  ، 32743504-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32743503-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

saelaT102saelaT102 یرادا   یرادا ددرت   ددرت تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هنزرو )  ) ینوخواگ بالات  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  دیرخ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003348000017 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هنزرو )  ) ینوخواگ بالات  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  دیرخ  یرادهگن و  سیورس و  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
لیاف  1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  هنزرو )  ) ینوخواگ بالات  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  دیرخ  یرادهگن و  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8198997543 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  یور  هبور  نیورپ -  نابایخ  یادتبا  هلال -  نادیم  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5602421-031  ، 35602421-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35602424-031 :: 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

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 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هنزرو ) ) هنزرو  ) ) ینوخواگ ینوخواگ بالات   بالات یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 134134

لنپ لنپ یتارباخم - - یتارباخم یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هتسب - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود -- یکینورتکلا یکینورتکلا روتوم   روتوم رود   رود لرتنک   لرتنک هنایار - - هنایار لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
ژراش ژراش هعطق   هعطق دوید   دوید هنایار -  -  هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ  -  - Altivar 71Altivar 71 دربراک   دربراک   Control boardControl board  هعومجم هعومجم ییاوه -  -  ییاوه کیتاموتا   کیتاموتا دیلک   دیلک   WiringWiring  هعومجم هعومجم  -  - HMIHMI

موتسلآ موتسلآ ویتوموکل   ویتوموکل یرتاب   یرتاب

135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0030158 /  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010595 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ناریا یژایلآ  دالوف  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMOVERT-6SE7O23-4EP50-Z+C13+D72 لدم یکینورتکلا  روتوم  رود  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
JOVE VIDEO COMMUNICATION Ltd هدنزاس عجرم   JOVE VIDEO یتراجت مان   ZD325D لدم  Digital baby monitor هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یناقرق ییاضر  زاین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   POWER SYPPLY INTERFACE 40A لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   NOKIA SIEMENS یتراجت مان   Chassis Assembly W/O Power Module لدم یتارباخم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   KINCO هدنزاس عجرم   KINCO یتراجت مان   TOUCH PANEL IPC لدم  HMI لنپ الاک :  مان 
ژاتلو مشق  کینورتکلا 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 33590  ییاوه  کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   VX4A71101Y لدم  Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   DIODE PRECHARGE یتراجت مان   TGLS400462000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یرتاب  ژراش  هعطق  دوید  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
ددع 18 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0030158 /  یاضاقت   :: 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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کیبآ ییایمیش  عمتجم   :: 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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001465000073 زاین :  هرامش 
کیبآ ییایمیش  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

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

.دشابیم یمازلا  مالعتسا  هدش  لیمکت  تمرف  یراذگراب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  لحمزا  دیدزاب  -2

 : یتسپ دک  سکروپیس ،  تکرش  یوربور  کروبمچ  هداج  کیبآ  نامیس  هناخراک  زا  دعب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 50  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3337178748

45367290-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45367287-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002647 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیرد یداه  هدننک  هضرع  عجرم   HUNTER لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب یبناج  یاه  هنیزه  هداد و  تشگرب  یلاسرا  سنج  اب  تساوخرد  تریاغم  تروص  رد  دشاب و  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هلوسرم  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  زین  لبق  هرود  هدوزفا  شزرا  ههام  هس  تنیرپ  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  لاسرا  انمض  دوب  دهاوخ  راکنامیپ  هدهع 

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

33485120-044  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

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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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تسیل  قبط  ( لسکیپ اگم  ماد 8  ) یجراخ نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000099 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارشو  تسیل  قبط  ( لسکیپ اگم  ماد 8  ) یجراخ نیبرود  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  66 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزوح هب  یکیزیف  تروصب  هطوبرم  تادنتسمودانسا  197-108 یلخاد 03138100 سامت نفلت  تلاب  نیبرودددع  ماد 10 نیبرودددع  56 دادعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  تسارح 

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32338740-031 :: 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

تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قبط   قبط (( لسکیپ لسکیپ اگم   اگم 88 ماد   ماد  ) ) یجراخ یجراخ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 138138

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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مق ناتسا  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005040000026 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   HFW1209CAM لدم یگنر  بش  رد  دید  ید  چا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یداجس یضترمدیس  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
تعنص و رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH_HAC_T2A21P لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هکبش
ددع 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713754588 یتسپ :  دک  کالپ 32 ،  هچوک 1/1  رهشافص  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32854295-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32854295-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 139139

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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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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  هبرض  دض  تقرس و  دض  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001848 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 15 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیهاوخ فذح  دیرخ  دنور  زا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  داتس  هناماس  رد  هناگادج  تروص  هب  ینف  یلام و  داهنشیپ  ددرگیم  دیکات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم زاریش  ناتسرهش  هیارک  شیپ  تروص  هب  لیوحت  لحم  / الاک لیوحت  دات و  زا  سپ  هامکی  دودح  تخادرپ  / دش

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

32138258-071  ، 32314400-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسود ماظن  سدنهم   09183640316- تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  قبط  کیتابر  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004598000207 زاین :  هرامش 

کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   RESTMOMENT هدنزاس عجرم   RESTMOMENT یتراجت مان   Rx-HV820A لدم سنارفنک  متسیس  کیتابر  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلاسرا یالاک  ینفداتو  لیوحت  زا  سپ  هنیزه  تخادرپ  - هدنشورف طسوت  لاسرا  هنیزه  - کارا هاگشنادرد  هدنشورف  هدنیامن  روضحابالاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکافشیپ  ندومن  همیمضدشاب  یم  یریگیپ  لباق  کارا  هاگشناد  یلام  لحارم  یطزا  سپ  ، رادربهرهب دحاو  سانشراک  طسوت 

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

32621684-086  ، 32621530-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32621531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هبرض   هبرض دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   رواک   رواک ناونع : : ناونع 140140

کیتابر کیتابر نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 168 ھحفص 103 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3622568
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yafpctv2nb7je?user=37505&ntc=6349522
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6349522?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3622741
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3hywzwsxvh2ye?user=37505&ntc=6349541
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6349541?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  ، تسویپ طیارش  تاصخشم و  ، دادعت ساسارب  لوه  نیپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001195000095 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هرامشاب رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب  ، ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  ، تسویپ طیارش  تاصخشم و  ، دادعت ساسارب  لوه  نیپ  نیبرود  - 

دوش هتفرگ  سامت   03132222137 نفلت
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  150 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه  ، دشابیم ناهفصا  رهش  لیوحت  لحم  ، ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم کناب  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  اه  نیبرود  هجو  تخادرپودشابیم 

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32222902-031 :: 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

لوه لوه نیپ   نیپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 142142

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  ناتسرامیب -  یریوصت  تراظن  متسیس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000312 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دوشیم مالعا  لحم  دیدزاب  هدنرب و  مالعا  زا  سپ  نیبرود  تاصخشم  تسویپ -  قبط  ناتسرامیب  یریوصت  تراظن  متسیس  زیهجت  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لحم  ات  لمح  یلام -  روما  لوئسم  تنامض  اب  راد  تدم  تخادرپ  یمازلا -  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52237326-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52235531-031 :: 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

فیرش یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبادم نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003058000076 زاین :  هرامش 
فیرش یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوت هب  زاین  تروص  رد  ددرگ .  همیمض  یمسر  روتکاف  شیپ  .دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  افطل  دشاب  یمن  رظندم  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یفسوی 02166164060  یاقآ  اب 

1458889694 یتسپ :  دک  فیرش ،  یتعنص  هاگشناد  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66654781-021  ، 66164441-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66022715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناتسرامیب -  -  ناتسرامیب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 143143

هتسبادم هتسبادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لاحمراهچ و ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاناک هدزناش   nzr-in204-i216 رظان هکبش  تحت  لاتیجید  شخپو  طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  هارمه  هب 

1101001550000031 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-I16 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
رظان قفا  انیب  هدننک 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاناک هدزناش   nzr-in204-i216 رظان هکبش  تحت  لاتیجید  شخپو  طبض  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دوش یرازگراب  هدیدرگ و  یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  تسویپ ( تسیل  هارمه  هب 

دشاب یلصا  یتناراگ  یاراد  درادناتسا و  دیاب  مالقا  هیلک  تسا  رکذب  مزال 

8813657356 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  هداج  یجورخ  رتمولیک 5  درکرهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331872-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33330445-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هارمه   هارمه هبهب   هلاناک   هلاناک هدزناش   هدزناش   nzr- in204- i2 16nzr- in204- i2 16 رظان   رظان هکبش   هکبش تحت   تحت لاتیجید   لاتیجید شخپو   شخپو طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  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 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهدکناریا  ) تسویپ تساوخرد  قبط  اقیقد  تباث  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  نادرگ و  هکبش و  تحت  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم  هباشم 

1101091871000250 زاین :  هرامش 
کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینارون دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   SCS-690HD لدم یشخرچ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناطشوت هلیمج  هدننک  هضرع  عجرم   DYNACOLOR یتراجت مان   NH071 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بلس دوخ  زا  ار  ...و  زرا  تاناسون  رثا  رد  تمیق  رد  لیدعت  تساوخرد  هنوگره  قح  هدش  رکذ  طیارش  هیلک  لوبق  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدش  رکذ  دراوم  هیلک  شریذپ  هلزنمب  هصقانم  رد  تکرش  دنیامنیم ، 

.دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا 

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تباث تباث هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود وو   نادرگ   نادرگ وو   هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 146146

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sachtler System ACE MGSAce Mfluid head+tripod ace75/2 d+ ground sprreader sp نیبرود هیاپ  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  1 دادعت ( = 75(7001)+ ace m bag (code:1002

1201094162000167 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

Sachtler System ACE MGSAce Mfluid head+tripod ace75/2 d+ ground sprreader sp 75(7001)+ ace m bag نیبرود هیاپ  هس  - 
ددع  1 دادعت ( = (code:1002

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

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

.دوش یراذگراب  زاین  یلک  حرش  قبط  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66462349-021 :: 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

Sachtler System ACE MGSAce Mfluid head+tripod ace75/2  d+ ground sprreader spSachtler System ACE MGSAce Mfluid head+tripod ace75/2  d+ ground sprreader sp  نیبرود نیبرود هیاپ   هیاپ هسهس   ناونع : : ناونع
ددع ددع   11 دادعت دادعت ( = ( = 75(700 1)+ ace m bag (code:100275(700 1)+ ace m bag (code:1002

147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001553000038 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

راک لک  1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس یداهنشیپ  لک  خرن  تمسقرد.ددرگ  یراذگراب  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  هعلاطم و  تقد  هب  اناوخ  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا دازآ  یداهنشیپ  ره  لوبق  ای  در  رد  تکرش  .ددرگ  دیق  مالعتسا  مرف  هب  هجوت  اب  لک  عومجم 

8174835118 یتسپ :  دک  مجنپ ،  نابایخ  یوربور  هیریما  یوک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37811070-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37814443-031 :: 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

دزی ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  تازیهجت.دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030231000003 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش  هدننک :  رازگرب 
زکرم هدننک  هضرع  عجرم   TIANDY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-C34HN لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش.ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ.دنوش  یم  هداد  تکرش  مالعتسا  رد  یتسویپ  همان  طیارش  ندوب  اراد  تروصرد  الاک  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگرزباقآ یاقآ   09133574799  : یگنهامه تهج 

8916673898 یتسپ :  دک  رنهاب ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37244041-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37244556-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

یلاتیجید یلاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 149149

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

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

زا 168 ھحفص 109 
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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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تباث 2  یمشچ  نیبرود 2  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000637 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابارهم هاگدورف  الاک  لیوحت  لحم   / دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  یمامت  / ددع ود  /ns 15*70 لدم یاکسا  تیان  یمشچ  ود  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
برع دیرخ  سانشراک  / دشابیم

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44668010-021 :: 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

هارمه6349814 هب  هلاناک  هدزناش   nzr-in204-i216 رظان هکبش  تحت  لاتیجید  شخپو  طبض  هاگتسد 
تسویپ تسیل 

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6349318 قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 9)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ههام6349542 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - تسویپ تسیل  قبط  قیرح  نالعا  متسیس  زاین  دروم  هحفص 59)لیاسو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تباث تباث یمشچ   یمشچ   22 نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 168 ھحفص 110 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  رظندم  هدش  هئارا  یتسویپ  کرادم  هب  هجوتاب  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030699000013 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ROG GL502VS لدم  in 14 هارمه هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
رادافو دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

یناب هاش  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   LINKSYS یتراجت مان   WAP4410N لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
نیورش تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   KVR800D2N6/4G لدم  GB 4 تیفرظ  DDR2 مر الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   GB 512 تیفرظ لدم 004   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   MDC75C لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MF3010 لدم  sensys رگپاچ الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  رظندم  هدش  هئارا  یتسویپ  کرادم  هب  هجوتاب  زاین  دروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5165639861 یتسپ :  دک  یروانف ،  ملع و  کراپ  تشگلگ  شبن  یدازآ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34265000-041  ، 33352261-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33362282-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sensyssensys رگپاچ   رگپاچ مرمر -  -  هکبش -  -  هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا هارمه -  -  هارمه هنایار   هنایار هنایار -  -  هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 151151

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

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

زا 168 ھحفص 111 
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(( 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

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  امتح  یگدیسر  تهج.هباشم  دک  ناریا.تسویپ  حرش  هب.روتپادآتنیوپ  سسکا.چوس.لنپ  چپ  کر .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن

1101050136000516 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   APC یتراجت مان   AR3100 لدم هنایار  هکبش  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

6349753sensys رگپاچ مر -  هکبش -  تنیوپ  سسکا  هارمه -  هنایار  هنایار -  هحفص 109)رورس  سسکا  ( سسکا

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

روتپادآ6349820 تنیوپ  سسکا.چوس.لنپ  چپ  هحفص 109)کر .  سسکا  ( سسکا

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

روتپادآ روتپادآ تنیوپ   تنیوپ سسکا.چوس.لنپ   سسکا.چوس.لنپ چپچپ   کرکر .  .  ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدکاپ یناما  رتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب تمیق  هئارا.تسا  همیمض  دادرارق  سیون  شیپ.نارهت  ناتسا  هدودحم  ددرت  ، هنایهام تعاس  200 زکرم رایتخا  رد  یسکات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  دشاب و  هنایلاس 

1101094517000040 زاین :  هرامش 
تشدکاپ ینامارتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  هئارا.تسا  همیمض  دادرارق  سیون  شیپ.نارهت  ناتسا  هدودحم  ددرت  ، هنایهام تعاس  200 زکرم رایتخا  رد  سیورس  یسکات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125735288 .دشاب هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  دشاب و  هنایلاس  تروصب 

3391453967 یتسپ :  دک  ینیهم ،  دیهش  نابایخ  یرادرهش  تشپ  تشدکاپ  ناتسرهش  نارهت  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36040011-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36025969-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

6349667saelaT102 یرادا ددرت  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 90) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دادرارق6350141 سیون  شیپ.نارهت  ناتسا  هدودحم  ددرت  ، هنایهام تعاس  200 زکرم رایتخا  رد  یسکات 
.دشاب هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  دشاب و  هنایلاس  تروصب  تمیق  هئارا.تسا  همیمض 

هحفص 21) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

6349786 ( رادار ریوصت و  تعرس (  تافلخت  تبث  هناماس  تایلمع  یارجا  هحفص 17)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

6349786 ( رادار ریوصت و  تعرس (  تافلخت  تبث  هناماس  تایلمع  یارجا  هحفص 17)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تروصب تروصب تمیق   تمیق هئارا.تسا   هئارا.تسا همیمض   همیمض دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ.نارهت   شیپ.نارهت ناتسا   ناتسا هدودحم   هدودحم ددرت   ددرت ،، هنایهام هنایهام تعاس   تعاس 200200 زکرم زکرم رایتخا   رایتخا ردرد   یسکات   یسکات ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا باستحا   باستحا نودب   نودب وو   دشاب   دشاب هنایلاس   هنایلاس

153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یشبح لالب  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091179000017 زاین :  هرامش 

دهشم یشبح  لالب  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9149615831 یتسپ :  دک  مئاق 26 ،  شبن  تلاسر -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37321600-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37318001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف سنج   سنج رورس   رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ تیاعر  هدش  مالعا  طیارش.دوش  عوجر  تسویپ  لیاف  هب.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544003045 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا قیرح  پمپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IFP 1500 لدم  Lit/h 1200 یبد یناشن  شتآ  یا  هلحرم  کت  ژویفیرتناس  پمپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177663-061  ، 32249815-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب شزومآ 04  زکرم  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاریش  دایص  دبهپس  دیهش  هژورپ  موس  زاف  تهج  زاین  دروم  قیرح  دض  تقرس و  دض  برد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09151600037 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ تیاعر   تیاعر هدش   هدش مالعا   مالعا طیارش.دوش   طیارش.دوش عوجر   عوجر تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هب.دشاب   هب.دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 155155

موس موس زاف   زاف تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم قیرح   قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا یموطرخ 6 گنلیش  رتم  24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چنیا یموطرخ 8 گنلیش  رتم  24

1101094899000465 زاین :  هرامش 
نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رابت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   in 8-1 رطق قیرح  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 
رتم 48 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا 88 یموطرخ   یموطرخ گنلیش   گنلیش رتم   رتم چنیا  2424 چنیا 66 یموطرخ   یموطرخ گنلیش   گنلیش رتم   رتم 2424 ناونع : : ناونع 157157

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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ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 21 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 21 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  اه  دکناریا  تسویپ -  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  اب  قباطم  یناشن  شتآ  لوسپک  ملق  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000164 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب 

ردنلیس 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 12 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  لاسروویب  عیام  تزا و  زاگ  اب  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 6 لوسپک یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تکرش   HSE دات هب  طونم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هدنرب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

دوش لیوحت  بسانم  یدنب  هتسب  ملاس و  دیابالاک 
دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  یالاک  ینف  تاصخشم  لاسرا  تسویپ و  لیاف  لیمکت 

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480363-017  ، 32480372-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32480298-017 :: 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

دوخ6348727 سکابریاف )  ) یتسد قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  هحفص 9)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزلف6348746 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 9)رد  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6349032 هحفص 59)نالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.ددرگ6349102 تیاعر  هدش  مالعا  طیارش.دوش  عوجر  تسویپ  لیاف  هب.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  هحفص 9)ناریا  قیرح  ( قیرح

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

هاگدورف6349318 قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 9)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسا تسا هباشم   هباشم اهاه   دکناریا   دکناریا تسویپ -  -  تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تساوخرد   تساوخرد اباب   قباطم   قباطم یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ملق   ملق هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

موس6349415 زاف  تهج  زاین  دروم  قیرح  دض  تقرس و  دض  برد  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

نیباک6349452 موف  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن  لمح ،  هیهت ،  یحارط ، 
هیور گنر 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ههام6349542 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - تسویپ تسیل  قبط  قیرح  نالعا  متسیس  زاین  دروم  هحفص 59)لیاسو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

چنیا6349559 یموطرخ 8 گنلیش  رتم  چنیا 24 یموطرخ 6 گنلیش  رتم  هحفص 9)24 قیرح  ( قیرح

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

نکاما6349565 کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 9)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

موف6349617 قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ،  لمح ،   ، هیهت  ، یحارط یراذگاو 
گنر نیباک 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6349695 یافطا  مالعا و  یزاسهب و  هعسوت   ، تامدخ هحفص 9)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6349894 - تسویپ ینف  تاصخشم  تساوخرد و  اب  قباطم  یناشن  شتآ  لوسپک  ملق  هس  دیرخ 
تسا هباشم  اه  دکناریا 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگشاب6348743 یریگتخوس  داتس   ، کینورتکلا تظافح  متسیس  هحفص 21)تشادهگن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6349161 تظافح  متسیس  یتناراگ  لیوحت و  یزادنا  هار  بصن ، هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6348619 هتسه  بط   M نشکناک  3D سکلفیمس هحفص 59)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نژوردیه6349891 زاگ  روتکتد  یکدی  مزاول  هحفص 59)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هطوبرم  تازیهجت  نوکین و   P1000 نیبرود ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003348000069 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نوکین  P80 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8198997543 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  یور  هبور  نیورپ -  نابایخ  یادتبا  هلال -  نادیم  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5602421-031  ، 35602421-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35602424-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   نوکین   نوکین   P1000P1000 نیبرود   نیبرود ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 159159
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ربتعم یتناراگ  هارمهب  رون 75 ،% روبع  یربارب ، ییامنگرزب 10 یمشچ 10*5 ، نیبرود   ) BG1050 لدم یمشچ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یدقن  ریغ  تخادرپ 

1101001262001193 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا دشر  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  دشر  نایار  هدنزاس  عجرم   ARIOTEK یتراجت مان   RU07 لدم یماظن  یناب  هدید  یمشچ  ود  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ ربتعم ) ) ربتعم یتناراگ   یتناراگ هارمهب   هارمهب %، %، 7575 رون   رون روبع   روبع یربارب ، ، یربارب 1010 ییامنگرزب   ییامنگرزب ، ، 55 ** 1010 یمشچ   یمشچ نیبرود   نیبرود  ) ) BG1050BG1050 لدم   لدم یمشچ   یمشچ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یدقن   یدقن ریغ   ریغ

160160

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

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

زا 168 ھحفص 120 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3623611
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bgqvgkvjzfgvw?user=37505&ntc=6349051
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6349051?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرل ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ساسارب  یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبمو  الاک  ملق  ناونع 2 تحت  تسویپ  تسیل  ساسار  یهجو  نیبرود 8 هیاپ  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو 

1101091378000419 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناشفا رون  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   FNA12 لدم  m 12 عافترا یهجو  دنچ  لکد  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 34 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نینچمهدشاب  یم  تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  یسرزاب  دیئاتو  تیور  هب  طونم  الاک  تفایرد  ندش  هدنرب  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  هدنشورف  یوس  زا  دیاب  رادیرخ  یتسویپ  کرادم  امازلاو  دشابیم  هدنشورف 

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207815-066  ، 33208074-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل ساسارب   ساسارب یتسیاب   یتسیاب یلام   یلام داهنشیپ   داهنشیپ یانبمو   یانبمو الاک   الاک ملق   ملق 22 ناونع   ناونع تحت   تحت تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسار   ساسار یهجو   یهجو 88 نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ لکد   لکد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشمو   تاصخشمو

16116 1
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یسانش ناریا  داینب   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین  دروم  لیاسو  مزاول و  هارمه  هب   canon یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  لماک و  تاعالطا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
1101003048000036 زاین :  هرامش 

یسانش ناریا  داینب  هدننک :  رازگرب 
TOSHIBA یتراجت مان   e-STUDIO 166 لدم هقیقد  رد  یپک  تعرس 16  اب  یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین  دروم  لیاسو  مزاول و  هارمه  هب   canon یساکع نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  لماک و  تاعالطا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یردیح  09194235269 سامت : 

یمساق یاقآ   09126193700 ینف :  تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت 

1437835859 یتسپ :  دک  یسانش ،  ناریا  یبونج خ  ییاهب  خیش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88066146-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88066149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپک یپک   1616 تعرس   تعرس اباب   یپکوتف   یپکوتف هاگتسد   هاگتسد زاین - - زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو وو   مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب     canoncanon  یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 162162

نوفورکیم نوفورکیم وو   نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ هظفاح ، ، هظفاح تراک   تراک نیبرود ، ، نیبرود لماش   لماش یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163
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تسویپ لیاف  یدنمزاین  قباطم  نوفورکیم  نیبرود و  هیاپ  هظفاح ، تراک  نیبرود ، لماش  یریوصت  یتوص و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
،

1101030223000097 زاین :  هرامش 
روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یدارم رهاط  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   D 3000 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
داژن یرهشوب  ناگداز  کلم  هیضرم  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 2530  یساکع  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

BEHRINGER یتراجت مان   MICROPHONE لدم نوفورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   80MS لدم  GB 64 هظفاح تراک  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  لاگس  هنایار  نیون  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نم  ووکیو  یتراجت  مان   VC64GMSDZU1 لدم  GB 64 تیفرظ  SD ورکیم هظفاح  تراک  الاک :  مان 
BEST SOURCE هدنزاس عجرم  نیچ 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نادابآ رتخارز  هدننک  هضرع  عجرم   GO یتراجت مان   GOPRO لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
یدارم رهاط  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   D 90 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  .تسا  تسویپ  لیاف  دیرخ  رایعم  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سناژروا ،  نامزاس  نامتخاس  ترجه ، شبن  یدابآ ، لیلخ  دیهش  راولب  تمه ، هب  هدیسرن  ، یراتس دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1473745881

49231712-021  ، 81454115-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44896371-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  مهم  یلیخ  هتکن  تسا  هدش  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  هک  یتاصخشم  اب   z190 ینوس نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092673000032 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینوس  RX1 لدم یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هک یتاصخشم  قبط  دوش و  همیمض  روتکاف  شیپ  مهم  یلیخ  هتکن  تسا  هدش  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  هک  یتاصخشم  اب   z190 ینوس نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09155030253 هرامش  ددرگیم  لاطبا  تساوخ  رد  تروصنیاریغ  رد  دوش  هداد  تمیق  تسا  هدش  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد 

9177671388 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  یامیس  ادص و  یرظتنم -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38403001-051  ، 38409001-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38424490-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

z190z190 ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 164164

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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هاشنامرک یتعنص  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 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EOS 850D تاصخشم اب  نناک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS نناک زنل 

1201003989000113 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

EOS 850D تاصخشم اب  نناک  نیبرود  - 
نناک  زنل 

EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  نایدوبک  سدنهم  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  - یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد.دشاب  تلاصا  یاراد  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09188935331 .دامرف

6717863766 یتسپ :  دک  یتعنص ،  هاگشناد   ینیمخ - ماما  هارگرزب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38305001-083  ، 38305000-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38305006-083 :: 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

تسویپ6348687 لیاف  قبط  هطوبرم  تازیهجت  نوکین و   P1000 نیبرود ددع  هحفص 21)ود  نیبرود  ( نیبرود

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

6348805 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب - رادم  نیبرود  - یکینورتکلا روتوم  رود  لرتنک  هنایار - لاوریاف 
 - ییاوه کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم  - HMI لنپ یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 
یرتاب ژراش  هعطق  دوید  هنایار -  زاس  هریخذ   - Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم

موتسلآ ویتوموکل 

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6348811 هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش6348868 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  مالقا  دیرخ 
( تسا

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6348997 طیارشو  تسیل  قبط  ( لسکیپ اگم  ماد 8  ) یجراخ هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

EF-S  18 -200mm f/3.5-5.6  ISEF-S  18 -200mm f/3.5-5.6  IS نناک   نناک زنل   زنل   EOS 850DEOS 850D  تاصخشم تاصخشم اباب   نناک   نناک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 165165

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

6349051%، رون 75 روبع  یربارب ، ییامنگرزب 10 یمشچ 10*5 ، نیبرود   ) BG1050 لدم یمشچ  نیبرود 
.دشابیم یدقن  ریغ  تخادرپ  ربتعم ) یتناراگ  هارمهب 

هحفص 21) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6349403 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6349457 تسیل  قباطم  هتسبرادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6349522 رادم  نیبرود  هبرض  دض  تقرس و  دض  هحفص 95)رواک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6349531 رادم  نیبرود  ددع   103 دادعت دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 21)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیتابر6349541 هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6349598 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لوه6349738 نیپ  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6349784 رادم  نیبرود  ناتسرامیب -  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 95)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داهنشیپ6349798 یانبمو  الاک  ملق  ناونع 2 تحت  تسویپ  تسیل  ساسار  یهجو  نیبرود 8 هیاپ  لکد 
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل  ساسارب  یتسیاب  یلام 

هحفص 21) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبادم6349802 نیبرود  بصن  هحفص 95)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هارمه6349814 هب  هلاناک  هدزناش   nzr-in204-i216 رظان هکبش  تحت  لاتیجید  شخپو  طبض  هاگتسد 
تسویپ تسیل 

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تباث6349827 هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  نادرگ و  هکبش و  تحت  هتسبرادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6349834Sachtler System ACE MGSAce Mfluid head+tripod نیبرود هیاپ  هس 
( = ace75/2 d+ ground sprreader sp 75(7001)+ ace m bag (code:1002

ددع  1 دادعت

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تعرس 634997616 اب  یپکوتف  هاگتسد  زاین - دروم  لیاسو  مزاول و  هارمه  هب   canon یساکع نیبرود 
یپک

هحفص 21) نیبرود  ( نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نوفورکیم6350004 نیبرود و  هیاپ  هظفاح ، تراک  نیبرود ، لماش  یریوصت  یتوص و  مزاول  هحفص 21)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

6350027z190 ینوس هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6350083 رادم  یاهنیبرود  بصن  هحفص 95)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6350091EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS نناک زنل   EOS 850D تاصخشم اب  نناک  هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یلاتیجید6350139 هتسب  رادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6350201 تراظن  متسیس  ینارمع  تایلمع  لکد و  نیبرود ،  دیرخ  هحفص 21)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6350210 تازیهجت  دیرخ  یرهش  نورد  رورم  روبع و  دوبهب  هحفص 17)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تباث6350287 یمشچ  نیبرود 2  هحفص 95)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 نایاپ  ینادرگرابنا  نامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001326000067 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  تمیق  زیلانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینادرگرابنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005071000656 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

روما 7 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم یگنهامه 09125410703 نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157331-024  ، 33451461-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینادرگرابنا ینادرگرابنا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 166166

ینادرگرابنا ینادرگرابنا ناونع : : ناونع 167167

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رورس  دراه  هاگتسد  هد  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060028000017 زاین :  هرامش 

نالیگ هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e لدم رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

TB 2/4 تیفرظ شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4199613769 یتسپ :  دک  نالیگ ،  هاگشناد  عمتجم  - نارهت هداج  رتمولیک 6  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33690604-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33690604-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد هدهد   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع بعکم 1  رتم  مجح 100  هب   GRP نزخم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع نویسنادنوف 1 

1101005963000393 زاین :  هرامش 
نامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مرخ سراپ  تعنص  زاتشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  افلب  یتراجت  مان   Ton 10 تیفرظ  GRP سنج بآ  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروص  رد  ددرگ  تسویپ  اضما و  رهم ،  لیمکت ،  یتسیاب  تسویپ  کرادم  دشابیم  دانسا  دقن و  تروصب  ینارمع  عبانم  قیرط  زا  اهتخادرپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  تسویپ 

7616839796 یتسپ :  دک  نامرک ،  بالضاف  با و  تکرش  هواس  راولب  شبن  نمهب  راولب 22  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224801-034  ، 33222960-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33220929-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینادرگرابنا6348597 تامدخ  هحفص 125)ماجنا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6348805 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب - رادم  نیبرود  - یکینورتکلا روتوم  رود  لرتنک  هنایار - لاوریاف 
 - ییاوه کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم  - HMI لنپ یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 
یرتاب ژراش  هعطق  دوید  هنایار -  زاس  هریخذ   - Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم

موتسلآ ویتوموکل 

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 125)ینادرگرابنا6348845 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لاناک6349940 هکبش 32 تحتزاس  هریخذ  هحفص 65)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لدم 63500772212 هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هحفص 65)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6350122 تاصخشم  قباطم  رورس  دراه  هاگتسد  هد  هحفص 125)دادعت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

ددع ددع   11 نویسنادنوف   نویسنادنوف ددع   ددع   11 بعکم   بعکم رتم   رتم   100100 مجح   مجح هبهب     GRPGRP  نزخم نزخم ناونع : : ناونع 169169

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

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

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

ددع6350239 نویسنادنوف 1  ددع  بعکم 1  رتم  مجح 100  هب   GRP هحفص 125)نزخم زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ایلع دابآ  مساق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-8 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 7  هب  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348872 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/10دکدک   هبنشجنپ  زور   - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ایلع  دابآ  مساق  یاتسور  رباعم  شوپ  فک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زمرق یسوط و  گنر  ود  یاه 2020  شوپ  فک  اب  اتسور  یاهور  هدایپ  شوپ  فک  یارجا  حلاصم و  لمح  دیرخ و  هارمه  هب  هلاخن  هیلخت  اهور و  هدایپ  نامدنک  یارجا 

یداب هسام  اب  یشک  دنب  هارمه  هب  یهاگشیامزآ  طیارش  تحت  بعکم  رتم  یتناس  رد  مرگولیک  لقادح 150  تمواقم  اب  نامیس  هسام  تالم  اب 
لایر   4/000/000/000 دروارب :

ایلع دابا  مساق  یاتسور  رباعم  هژورپ  یارجا  لحم 

هجو زیراو  ای  یداهنشیپ  غلبم  دصرد  غلبم 5  هب  یکناب  همان  تنامض  نیمضت  دناب -  هار و  هبتر 5  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرایهد یلام  روما  دحاو  هیدنرز -  ناتسرهش  هیواز  یرادشخب  هیدنرز -  ناتسرهش  یزکرم -   :: سردآ سردآ

7-08645222226 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

رباعم6348872 شوپ  فک  هحفص 129)یارجا  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رباعم رباعم شوپ   شوپ فکفک   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 170170

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G7 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000191 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) DP لدم  TB 1 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا  هک  دامن  تقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

beck module , cpu تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000549 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یزار  یاقآ  هرامش 07138134288  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G7G7  رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 171171

beck  module ,  cpubeck  module ,  cpu ناونع : : ناونع 172172

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات الاک و  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تخادرپ  دشابیم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  رورس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درکرهش هاگدورف  رابنا  لیوحت  لحم  هطوبرم  سانشراک 

1101001564000086 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  یدقن  تخادرپ  دشابیم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  رورس  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درکرهش هاگدورف  رابنا  لیوحت  لحم 

8816966899 یتسپ :  دک  درکرهش ،  هاگدورف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270904-038  ، 32270902-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32270910-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات وو   الاک   الاک لیوحت   لیوحت زازا   دعب   دعب یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم هدش   هدش مالعا   مالعا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
درکرهش درکرهش هاگدورف   هاگدورف رابنا   رابنا لیوحت   لیوحت لحم   لحم هطوبرم   هطوبرم سانشراک   سانشراک

173173
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نالیگ زکرم  یامیس  ادص و   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ کالم.دوش  هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  امتح.درادرارق  تسویپردو  دشاب  یم  رورس  دراه  روظنم  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یتسویپ  کرادم 

1101001645000064 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4185713111 یتسپ :  دک  نالیگ ،  زکرم  یامیس  ادص و  - تلاسر نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33832301-013  ، 33827001-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33827007-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت ینامز  یزاس  ماگمه  تهج   v3 -g100 رورس میات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091432000258 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناربات ناراک  کین  نامیپ  یزادرپ  هداد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   TM200 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت ینامز  یزاس  ماگمه  تهج   v3 -g100 رورس میات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیرخ دیرخ کالم.دوش   کالم.دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم هبهب   امتح.درادرارق   امتح.درادرارق تسویپردو   تسویپردو دشاب   دشاب یمیم   رورس   رورس دراه   دراه روظنم   روظنم تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم

174174

تازیهجت تازیهجت ینامز   ینامز یزاس   یزاس ماگمه   ماگمه تهج   تهج   v3 -g100v3 -g100 رورس   رورس میات   میات ناونع : : ناونع 175175

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هنایار  رورس  هاگتسد  کی  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060028000016 زاین :  هرامش 

نالیگ هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4199613769 یتسپ :  دک  نالیگ ،  هاگشناد  عمتجم  - نارهت هداج  رتمولیک 6  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33690604-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33690604-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس کیتورکیم ،  رورس ،  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000027000029 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب و لانیجروا  دیاب  یلاسرا  یالاک  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  هب  یرادناتسا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه  دوش - هعلاطم  امتح  همیمض  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  تنامض  یتناراگ و  یاراد 

5134915171 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یرادناتسا  - ادهش نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35291371-041  ، 35263333-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35263891-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هنایار   هنایار رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 176176

چیئوس چیئوس کیتورکیم ،  ،  کیتورکیم رورس ،  ،  رورس دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 177177

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

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

2001093670000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350106 :: هرازه هرازه :: 1401/12/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشدهاش  یرادرهش  یکیتامروفنا  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشدهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رورس  لاو و  وئدیو  یاهروتینام  لماش  یرادرهش  یکیتامروفنا  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
23,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشدهاش یرادرهش  رتمولیک 12 -  ناردآ -  هداج  رهشدهاش -  رایرهش -  ناتسرهش   ، 3356157775 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هغارم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  ربارب   hp رورس تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005376000046 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  هغارم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یبناج تازیهجت  هنایار و  دیلوت  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  ربارب   hp رورس تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5513613168 یتسپ :  دک  هغارم ،  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش -  نادیم  سدق -  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222231-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37229640-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6348588G7 رورس هحفص 129)دراه  رورس  ( رورس

یرادرهش یرادرهش یکیتامروفنا   یکیتامروفنا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 178178

hphp  رورس رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 179179

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

6348600SFP دروکچپ  , 10G لوژام  , 10G Ethernet هکبش تراک   ، 10G HP SFp هکبش تراک 
تسویپ لیاف  رد  تاحیضوت 

هحفص 65) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6348620beck module , cpu(129 هحفص رورس  ( رورس

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

تخادرپ6348643 دشابیم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  رورس  هاگتسد 
درکرهش هاگدورف  رابنا  لیوحت  لحم  هطوبرم  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  یدقن 

هحفص 129) رورس  ( رورس

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

کرادم6348661 هب  امتح.درادرارق  تسویپردو  دشاب  یم  رورس  دراه  روظنم  تسا  هباشم  دک  ناریا 
دشاب یم  یتسویپ  کرادم  دیرخ  کالم.دوش  هعجارم  یتسویپ 

هحفص 129) رورس  ( رورس

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

یزلف6348746 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 9)رد  قیرح  ( قیرح

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

هتسبرادم6348811 هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6349045 هکبش  هحفص 65)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تازیهجت6349089 ینامز  یزاس  ماگمه  تهج   v3 -g100 رورس هحفص 129)میات  رورس  ( رورس

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

6349753sensys رگپاچ مر -  هکبش -  تنیوپ  سسکا  هارمه -  هنایار  هنایار -  هحفص 109)رورس  سسکا  ( سسکا

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

تسویپ6349805 تاصخشم  قباطم  هنایار  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 129)دادعت  رورس  ( رورس

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

چیئوس6349907 کیتورکیم ،  رورس ،  دیرخ  هحفص 129)مالعتسا  رورس  ( رورس

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

تنیالکو6349929 رورس  هخسن  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  لانیجروا  هلاسکی  هحفص 25)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لدم 63500772212 هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هحفص 65)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرادرهش6350106 یکیتامروفنا  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 129)هصقانم  رورس  ( رورس

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

تسویپ6350122 تاصخشم  قباطم  رورس  دراه  هاگتسد  هد  هحفص 125)دادعت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6350274hp رورس تازیهجت  هحفص 129)دیرخ  رورس  ( رورس
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

180180

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288006336 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاه هژورپ  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  یوش  هشیش  بآ  لماک  نزخم  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت 

تس 6 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هژورپ تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  روتوم  ردنلیس  شاپ  نغور  یکیتسالپ  لزان  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت  یاه 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

دایماز هدننک  هضرع  عجرم   Eurocargo وکیویا نویماک  یلدنص  یکیتسال  هریگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
Xiamen King Long United هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  نیباک  عافترا  میظنت  یکیتامونپ  پاپوس  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Automotive Industry Co.,Ltd
ددع 20 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نایتعنص همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   FSS MAY یتراجت مان  لارام  ایناکسا  سوبوتا  ولج  عافترا  میظنت  دربراک  لماک  پاپوس  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

دایماز هدننک  هضرع  عجرم   AS440 لدم سیلارتسا  نویماک  بقع  قیلعت  متسیس  داب  پاپوس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CAL GAS هدنزاس عجرم   CAL GAS یتراجت مان   Lit 58 یزلف لوسپک  دصرد  صولخ 99   H2S/N2 عیام زاگ  الاک :  مان 

کبیا هدننک 
لوسپک 20 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد ود  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585001102 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
+ هاگتسد روسنس 2  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم  + دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  + دشاب یم  هزور  تسیب  تخادرپ  + دشاب ربتعم  یناراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
+ دشاب یم  تسویپپ 

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

5234111-0834  ، 5234111-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد ودود   روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 181181

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

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  مالعتسا  طیارش  هب  تسا / هباشم  دک  ناریا  تسویپ / ینف  تاصخشم  تسیل و  قباطم  یهاگشیامزآ  مزاول  متیآ   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هیارا  هطوبرم  یهاوگ  / دوش هجوت 
1101093035001012 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
INTERLAB هدنزاس عجرم   ISOLAB یتراجت مان  ینولیان  هتسب  لدم 001-02-065   mm 8-6 رطق یا  هشیش  سنج  یهاگشیامزآ  رتمومرت  لدبم  الاک :  مان 

بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  . LABORATUAR URUNLERI SAN.TIC.A.S
ددع 6 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ههامود هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  تسا / هباشم  دک  ناریا  تسویپ / ینف  تاصخشم  تسیل و  قباطم  یهاگشیامزآ  مزاول  متیآ   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31376300-077 :: 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

یرابتعا6349048 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 136) روسنس  ( روسنس

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

هاگتسد6349853 ود  هحفص 136)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

نژوردیه6349891 زاگ  روتکتد  یکدی  مزاول  هحفص 59)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6350041 - راد هتسد  بارپ  رگال -  اتید  هب  زهجم  لاتیجید  رتمومرت  یهاگشیامزآ :  تازیهجت  دیرخ 
نویساربیلاک هنزو  تس  یتمواقم -  امد  روسنس 

هحفص 136) روسنس  ( روسنس

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

هنزو هنزو تستس   یتمواقم -  -  یتمواقم امد   امد روسنس   روسنس راد -  -  راد هتسد   هتسد بارپ   بارپ رگال -  -  رگال اتید   اتید هبهب   زهجم   زهجم لاتیجید   لاتیجید رتمومرت   رتمومرت یهاگشیامزآ :  :  یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نویساربیلاک نویساربیلاک

182182

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ 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 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6348962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی دیفس  گر  ییادز  کمن  مور  چیئوس  زادنا  هار  یاهرتراتسا  هب  طوبرم  یاهرگنیف  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002677 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لقنو  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  .هلاسکی  یتناراگ  ، دوش گنهامه  یضاقتم  سانشراک  اب  لحارم  مامتردو  هشقن  ینف و  داهنشیپ  هئارا  : تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراکو 09166523825 سامت 06152610100 نفلت..تسا  یدربراک  شیامزآ  زادعب  هنیزه  تخادرپ.دشاب  یم  هدنزاس  هدهع 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620039-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: 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

کی6348962 دیفس  گر  ییادز  کمن  مور  چیئوس  زادنا  هار  یاهرتراتسا  هب  طوبرم  یاهرگنیف  هحفص 139)تخاس  چیئوس  ( چیئوس

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

6349190 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   ) 6509E هحفص 65)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اتید6349582 هکبش  هحفص 65)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6349792 تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  رازفا -  تخس  هحفص 65)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6349907 کیتورکیم ،  رورس ،  دیرخ  هحفص 129)مالعتسا  رورس  ( رورس

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

سنسیال6350103 یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6 
دوش لاعف  دیاب   PLR تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا

هحفص 65) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کیکی دیفس   دیفس گرگر   ییادز   ییادز کمن   کمن مور   مور چیئوس   چیئوس زادنا   زادنا هار   هار یاهرتراتسا   یاهرتراتسا هبهب   طوبرم   طوبرم یاهرگنیف   یاهرگنیف تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 183183

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک ملق   ملق دیرخ  1313 دیرخ ناونع : : ناونع 184184

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  دیرخ 13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006324 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتم هلر  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
رتم رپمآ  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

تعاس رمیات  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
ییاقلا پمال  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6348754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاعطق  ملق  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288006330 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/02/09 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/02/09 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

24396-0613  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق 22 ناونع : : ناونع 185185

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010593 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   TAIXING FOREIGN هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   CG 125 cc تلکیس روتوم  تسار  پچ و  یاه  هتسد  چوس  هعومجم  الاک :  مان 

یرماث هریما  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  یاضاقت   :: 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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس -- تلکیس تلکیس روتوم   روتوم تسار   تسار وو   پچپچ   یاه   یاه هتسد   هتسد چوس   چوس هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 186186

پمال پمال -- چوس چوس -- راشف راشف هلر   هلر -- روتکاتنک روتکاتنک الاک   الاک ملق   ملق 1616 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 187187

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  16 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006322 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

راشف هلر  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
راشف هلر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

ییاقلا پمال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
ییاقلا پمال  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

ییاقلا پمال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  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 12 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6349855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PRESSURE SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000549 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هغارم لارام  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   DB یتراجت مان   SF لدم اوه  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا  avl رد تبث  یهاوگ  ندومن  تسویپ.ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپدشابیم 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325393-077 :: 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

تسویپ6348692 حرش  قباطم  الاک  ملق  هحفص 140)دیرخ 13 چوس  ( چوس

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

.دشاب6348754 یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  یقرب  تاعطق  ملق  هحفص 140)2 چوس  ( چوس

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

یریگ و6349124 هزادنا  راشف  چوس  - تلکیس روتوم  تسار  پچ و  یاه  هتسد  چوس  هعومجم 
لرتنک

هحفص 140) چوس  ( چوس

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

پمال6349544 - چوس - راشف هلر  - روتکاتنک الاک  ملق  16 هحفص 140)دیرخ چوس  ( چوس

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

روتپادآ6349820 تنیوپ  سسکا.چوس.لنپ  چپ  هحفص 109)کر .  سسکا  ( سسکا

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

6349855PRESSURE SWITCH(140 هحفص چوس  ( چوس

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

سنسیال6350103 یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6 
دوش لاعف  دیاب   PLR تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا

هحفص 65) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

PRESSURE SWITCHPRESSURE SWITCH ناونع : : ناونع 188188

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم همان  تنامض  یتناراگ و  اب  تسویپ  هنومن  قباطم  تولب ) رکیپسا  ) یگنهرف هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002639 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   HCR-ZUX10D/ME3 لدم ید  یم  متسیس   VCD شخپ هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یلصف  هدوزفا  شزرا  همان  راهظا  هئارا  یحالف   88113057 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88113057-021  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ زکرم  یامیس  ادص و   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  امتح  .تسا  یتسویپ  کرادم  دیرخ  کالم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001645000071 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  جومانف  یتراجت  مان   FNJ-RMX-03 لدم یریوصت  یتوص و  متسیس  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4185713111 یتسپ :  دک  نالیگ ،  زکرم  یامیس  ادص و  - تلاسر نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33832301-013  ، 33827001-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33827007-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید یمیم   متسیس   متسیس   VCDVCD  شخپ شخپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 189189

دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم هبهب   امتح   امتح .تسا   .تسا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم دیرخ   دیرخ کالم   کالم ناونع : : ناونع 190190

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

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

زا 168 ھحفص 148 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3621359
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mehpe4bxk5xyq?user=37505&ntc=6348630
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6348630?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3624522
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xm7vcm8drrcmq?user=37505&ntc=6349848
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6349848?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ اب  قباطم   ... BOSH شوب سنارفنک  نفورکیم  لماک  هرفن  تس 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000151 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
امیس کینورتکلا  کیتسالپ و  زلف  بوچ  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   AKG یتراجت مان   CS5 IRT1 لدم سنارفنک  متسیس  توص  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 

بوچ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه یراذگ  تمیق   .... تسویپ اب  قباطم  شوب  کرام  طقف  .... تشهبیردا 1402 ات  غلبم  تخادرپ   ..... شوب سنارفنک  نفورکیم  لماک  هرفن  تس 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد تسویپ   ... تسیمازلا تاصخشم  اب  قیقد  روتکاف  شیپ   .... سنارفنک زیم  یور  رب  الاک  بصن  اب 

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ید6348630 یم  متسیس   VCD شخپ هحفص 146)هاگتسد  توص  ( توص

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

دوش6349848 هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  امتح  .تسا  یتسویپ  کرادم  دیرخ  هحفص 146)کالم  توص  ( توص

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

6349968BOSH شوب سنارفنک  نفورکیم  لماک  هرفن  هحفص 146)تس 9  توص  ( توص

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

نوفورکیم6350004 نیبرود و  هیاپ  هظفاح ، تراک  نیبرود ، لماش  یریوصت  یتوص و  مزاول  هحفص 21)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6350122 تاصخشم  قباطم  رورس  دراه  هاگتسد  هد  هحفص 125)دادعت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

BOSHBOSH  شوب شوب سنارفنک   سنارفنک نفورکیم   نفورکیم لماک   لماک هرفن   هرفن   99 تستس   ناونع : : ناونع 191191

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

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

زا 168 ھحفص 149 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  _ یتسویپ لیاف  قباطم  دادعتو  ینف  تاعالطا  _ اتاس لدبم  _ سوم _ هدنزادرپ _ هیذغت عبنم  _ دربردام _ روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست 4 _ تسا

1101090930000255 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقتم 09351084099 یاقآ  ینف :  سانشراک 

 ( کمایپ یعامتجا و  یاه  هکبش  طقف  ییوگخساپ  ییایحی 09381391491 (  یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم __ هدنزادرپ هدنزادرپ __ هیذغت هیذغت عبنم   عبنم __ دربردام دربردام __ روتینام روتینام ناونع : : ناونع 192192

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

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

زا 168 ھحفص 150 
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ یلصا  یتناراگ  امتح.یتسویپ  لیافرد  تاحیضوت  لماک و  تاصخشم.دروبیکو  سوموروتینامو  سیک.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب  زاین.یتکرش 

1101090614001745 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   WTA-00003 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  عون  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 832  یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات هب  زاین.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  امتح.یتسویپ  لیافرد  تاحیضوت  لماک و  تاصخشم.دروبیکو  سوموروتینامو  سیک.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.لیوحت  زا  سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریغ ریغ یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ امتح.یتسویپ   امتح.یتسویپ لیافرد   لیافرد تاحیضوت   تاحیضوت وو   لماک   لماک تاصخشم.دروبیکو   تاصخشم.دروبیکو سوموروتینامو   سوموروتینامو سیک.هباشم   سیک.هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   هتفه   هتفه ودود   هیوست   هیوست .. ITIT دحاو دحاو دات   دات هبهب   زاین.یتکرش   زاین.یتکرش
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یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تبث  دک  ناریا  اب  قباطم  نژیو  سکیا  چنیا  روتینام 24  ددع  دیرخ 40  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005531000034 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 40 دادعت : 

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

.ددرگ لیمکت  امتح  زین  تمیق  داهنشیپ  مرف.ددرگ  هعلاطم  امتح  هدش  یرازگراب  همان  طیارش  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3817793164 یتسپ :  دک  ع ، .)  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم ، مئاق  یاهتنا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456001-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34456255-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهالاک دک  ناریا   ) تسویپ لودج  دیرخ و  تساوخرد  ینف  تاصخشم  قباطم   ECG گنیروتینام رتلوه  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا دات  دروم  زین  هباشم 

1101096446000501 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تداعس  یتراجت  مان   Jam H1 لدم یکشزپ  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تبث   تبث دکدک   ناریا   ناریا اباب   قباطم   قباطم نژیو   نژیو سکیا   سکیا چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ددع   ددع   4040 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 194194

ECGECG گنیروتینام   گنیروتینام رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب کیژولانآ 250  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292001130 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

زارف بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   150x152 mm زیاس رادرکرام   Toitu یکشزپ روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 
تمالس

ددع 250 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لاس  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیژولانآ کیژولانآ گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 196196

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  لماکدادعت  ینف و  تاعالطا  _ دشابیم هباشمدک  ناریا  _ تسده هدنرادهگن  هیاپ  و  لدم )   3 روتینام (  هدنرادهگن  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست 4  _ تسویپ

1101090930000256 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS3 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقتم 09351084099 یاقآ  ینف :  سانشراک 

 ( کمایپ یعامتجا و  یاه  هکبش  طقف  ییوگخساپ  ییایحی 09381391491 (  یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف ردرد   لماکدادعت   لماکدادعت وو   ینف   ینف تاعالطا   تاعالطا __ دشابیم دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا __ تسده تسده هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ وو   لدم )  )  لدم   33 روتینام (  (  روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع
ههام ههام   44 هیوست   هیوست __ تسویپ تسویپ

197197
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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 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد  یتناراگ  مالقا  دیاب  تسا و  هباشمریغدک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  دیاوریغ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000654 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/23 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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز هاگدورف  یارب  یتعنص  روتینام  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003397000030 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  ناجنز  هاگدورف  یارب  یتعنص  روتینام  هاگتسد  کی  دیرخ  - 

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

1401/12/16 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  تکرش  هدهع  هب  تدوع  ای  لمح و  یاه  هنیزه  تفرگ و  دهاوخ  تروص  ناجنز  هاگدورف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4538146311 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هاگدورف  لیبدرا -  میدق  هداج  رتمولیک 15  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360304-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33360303-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب هتشاد   هتشاد یتناراگ   یتناراگ مالقا   مالقا دیاب   دیاب وو   تسا   تسا هباشمریغدک   هباشمریغدک ناریا   ناریا انمض   انمض یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم دیاوریغ   دیاوریغ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 198198

ناجنز ناجنز هاگدورف   هاگدورف یارب   یارب یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 199199

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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تشدورم کینیلک  یلپ   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  ربتعم  روتکافشیپ  تبث  تسویپ .  تسیل  تاصخشم و  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101091934000074 زاین :  هرامش 
تشدورم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسیمازلا هناماس  رد  ربتعم  روتکافشیپ  تبث  تسویپ .  تسیل  تاصخشم و  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7371884184 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  کینیلک  یلپ  گنهرف  هب  هدیسرن  یدعس  تشدورم خ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43221324-071  ، 43221325-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43220556-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماما ردنب  ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   / ههام هس  تخادرپ   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رامیب /  راظتنا  نلاس  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد تاحیضوت  یتسویپ و  لیاف   / دشاب

1101091201000090 زاین :  هرامش 
ماما ردنب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   D221T لدم  in 22 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ادجم  هدشروهمم  ادجمءاهب  شسرپ  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب  هاگنامرد /  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6356165778 یتسپ :  دک  رویرهش ،  راولب 17  ردنبرس  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52228473-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52220010-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   ربتعم   ربتعم روتکافشیپ   روتکافشیپ تبث   تبث تسویپ .  .  تسویپ تسیل   تسیل وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تسا .  .  تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا

200200

رامیب رامیب راظتنا   راظتنا نلاس   نلاس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 20120 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 168 ھحفص 156 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3623901
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j88847r5l4ce4?user=37505&ntc=6349212
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6349212?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3623020
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7r8lqf4m66j4a?user=37505&ntc=6349898
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6349898?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیمورا س )  ) همطاف ترضح  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  تسیل  قبط  یرتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093808000017 زاین :  هرامش 

هیمورا س   همطاف   ترضح  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نایزاین هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   M1217 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارماک هعسوت  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PARTNER یتراجت مان   RP600 لدم یهاگشورف  قودنص  شیف  رودص  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 43 زیاس  43SM5C لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   GRAPHON 4400 لدم  DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
اریو دنپس 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   DATALOGIC یتراجت مان   GRYPHON IGEF4400 2D لدم یتسد  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   DX110PS2 لدم هنایار  میس  اب  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات ادبم  زا  الاک  لمح  - دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  طیارش  یاضما  رهم و  لیمکت ،  - دریگ یم  ماجنا  نامزاس  یتالماعم  همان  نآ  قبط  هلماعم  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  هدوزفا  شزرا  لومش  تروص  رد  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم 

5714613111 یتسپ :  دک  یتشهبدیهش ،  هارراهچ  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254325-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32254325-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DATALOGICDATALOGIC  ناوخ ناوخ دکراب   دکراب رنکسا   رنکسا یرتویپماک -  -  یرتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 202202

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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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6350008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ دادعت  تاصخشم و  قبط  ) لاتیجید نفلت  یشوگ  لارتناس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000634 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   ICN-W110-V1.0 لدم هچراپکی  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
یولوم  61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44668010-021 :: 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

سوم6348610 _ هدنزادرپ _ هیذغت عبنم  _ دربردام _ هحفص 147)روتینام روتینام  ( روتینام

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

لیافرد6348649 تاحیضوت  لماک و  تاصخشم.دروبیکو  سوموروتینامو  سیک.هباشم  دک  ناریا 
زا سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب  زاین.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  امتح.یتسویپ 

لیوحت

هحفص 147) روتینام  ( روتینام

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

هدش6348656 تبث  دک  ناریا  اب  قباطم  نژیو  سکیا  چنیا  روتینام 24  ددع  دیرخ 40  هحفص 147)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

لدم6348678 رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت 
MSI

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6348715ECG گنیروتینام رتلوه  هاگتسد  ود  هحفص 147)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

کیژولانآ6348828 گنیروتینام  لاتف  هحفص 147)ذغاک  روتینام  ( روتینام

لاتیجید لاتیجید نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ لارتناس   لارتناس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 203203

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

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

زا 168 ھحفص 158 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هباشمدک6348858 ناریا  _ تسده هدنرادهگن  هیاپ  و  لدم )   3 روتینام (  هدنرادهگن  هیاپ 
ههام هیوست 4  _ تسویپ لیاف  رد  لماکدادعت  ینف و  تاعالطا  _ دشابیم

هحفص 147) روتینام  ( روتینام

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

لدم6349085 رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت 
ASUS

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لدم6349094 رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت 
MSI

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مالقا6349108 دیاب  تسا و  هباشمریغدک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  دیاوریغ  روتینام 
دشاب هتشاد  یتناراگ 

هحفص 147) روتینام  ( روتینام

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

ناجنز6349211 هاگدورف  یارب  یتعنص  روتینام  هاگتسد  کی  هحفص 147)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تبث6349212 تسویپ .  تسیل  تاصخشم و  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا 
تسیمازلا هناماس  رد  ربتعم  روتکافشیپ 

هحفص 147) روتینام  ( روتینام

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

6349429TFT LCD 6.4 INCH 06153183711(48 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6349683 نلاس  زیهجت  هژورپ  هحفص 7)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رامیب6349898 راظتنا  نلاس  هحفص 147)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6349926DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  یرتویپماک -  یرازفا  تخس  هحفص 147)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

لاتیجید6350008 نفلت  یشوگ  لارتناس  هحفص 147)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

یرادرهش6350106 یکیتامروفنا  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 129)هصقانم  رورس  ( رورس

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

روتینام6350150 رتویپماک و  لماک  هحفص 48)سیک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 168 ھحفص 159 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6348811 هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6349457 تسیل  قباطم  هتسبرادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تباث6349827 هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  نادرگ و  هکبش و  تحت  هتسبرادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  " " 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

6349968BOSH شوب سنارفنک  نفورکیم  لماک  هرفن  هحفص 146)تس 9  توص  ( توص

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

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

زا 168 ھحفص 160 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبارو وگدنلب  هیذغت  عبنمو  لرتنک  زکرمو  سنارفنک  نوفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001554000095 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22162381-021  ، 22167200-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: 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

نوفده6348993 نوفورکیم - یلوسپک  طبار - وگدنلب و  هیذغت  عبنم  لرتنک و  زکرم  سنارفنک و  نوفورکیم 
..و

هحفص 159) سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

..و ..و نوفده   نوفده نوفورکیم - - نوفورکیم یلوسپک   یلوسپک طبار - - طبار وو   وگدنلب   وگدنلب هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم وو   لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم وو   سنارفنک   سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع 204204

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  رب  تراظن  یاروش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6348947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنوماید یناریا  ماخ  ید  یو  ید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030332000026 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  رب  تراظن  یاروش  هدننک :  رازگرب 
یناریا دنوماید  ماخ  ید  یو  ید  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4,000 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنوماید کرام  طقف  یناریا  ماخ  ید  یو  ید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  کالپ 2 ،  نیبم .  نابایخ  رح  نادیم  هب  هدیسرن  قباس .  یمالسا  یاروش  سلجم  زادعب  ینیمخ .  ماما  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1317644761 : 

66463026-021  ، 64040-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66407959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 5  = BN-F120K1 TLCl>99 CRl>98 لدم  BAYANNOOR سلریاو تفاس  روتکژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094162000160 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد دادعت 5  = BN-F120K1 TLCl>99 CRl>98 لدم  BAYANNOOR سلریاو تفاس  روتکژورپ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

.دوش یراذگراب  زاین  یلک  حرش  قبط  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا ماخ   ماخ یدید   یویو   یدید   ناونع : : ناونع 205205

BN-F120K1 TLCl>99 CRl>98BN-F120K1 TLCl>99 CRl>98 لدم   لدم   BAYANNOORBAYANNOOR سلریاو   سلریاو تفاس   تفاس روتکژورپ   روتکژورپ ناونع : : ناونع 206206

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

هژورپ6348701 تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام6348717 یاهتروص  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 25)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6348750 دادعت 450  هب   ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 25)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6348769 مرن  زا  هحفص 25)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تشگنا6348852 رثا  یاه  هاگتسد  نیما و  رازفا  مرن  زا  هحفص 25)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6348878 یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 25)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناریا6348947 ماخ  ید  یو  هحفص 159)ید  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا6349002 مرن  زا  هحفص 25)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6349023 مرن  زا  هحفص 25)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6349028 طیارش  قبط  مسیتا  فیط  یرگلابرغ  رازفا  مرن  زا  هحفص 25)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیاماس6349053 رازفا  مرن  تهج  ینابیتشپ  هحفص 25)تامدخدادرارقدقع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6349081 طیارش  قبط  هداوناخ  هبش  رازفا  مرن  زا  هحفص 25)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6349100 طیارش  قبط  ماج  یناسنا  عبانم  شزومآ  عماج  متسیس  رازفا  مرن  زا  هحفص 25)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رواتشگ6349386 جنر  ات  رثکادح 2 % یاطخ  اب  رلرتنک  هب  زهجم  رادرسویدسنارت  یقرب  رازبا  هاگتسد  کی 
تاموزلم ریاس  هارمه  هب  رتم  نتوین   500

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ6349471 یمالعا ، یاه  متسیس  اه و  سیورس  رارقتسا  یزاس ، هدایپ  یحارط ، لیلحت و 
رازفا مرن  یزاسدنمشوه و  هزوح  رد  هرواشم  شزومآ و  فص ،

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس6349679 کی  تن  رتنیا  کرتشا  ینابیتشپ  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6349878BN-F120K1 TLCl>99 CRl>98 لدم  BAYANNOOR سلریاو تفاس  هحفص 159)روتکژورپ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یروضح6349880 ینابیتشپ  تنرتنیا و  هکبش  رد  ربراک  هدافتسا 400 یارب  شیوداپ  سوریو  هحفص 25)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنیالکو6349929 رورس  هخسن  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  لانیجروا  هلاسکی  هحفص 25)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6349935 شیوداپ 320  سوریو  یتنآ  هحفص 25)سنسیالدیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وکسیس6349937 رتور  هحفص 25)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش6350152 رازفا  مرن  هعومجم  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناتسرامیب6350225 یاه  صخاش  شیاپ  رازفا  هحفص 25)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6349784 رادم  نیبرود  ناتسرامیب -  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 95)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6350201 تراظن  متسیس  ینارمع  تایلمع  لکد و  نیبرود ،  دیرخ  هحفص 21)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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مق نهآ  هار  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001314000193 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 

EPSON هدنزاس عجرم   EB-FH52 لدم روتکژرپ  وئدیو  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  مق  نهآ  هار  لک  هرادا  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمارگ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نهآ  هار  رابنا  برد  ات  الاک  لقن  لمح و 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
.تسا دات  دروم  نامزاس  یتساوخرد  لدم  دنرب و  طقف 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36124400-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 207207

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 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  KNET یرتم لباک 15  یفقس و  هیاپ  یقرب و  هدرپو   W06 روتکژرپ وئدیو  هاگتسد  کی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم

1201001036000713 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

لحم رد  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  KNET یرتم لباک 15  یفقس و  هیاپ  یقرب و  هدرپو   W06 روتکژرپ وئدیو  هاگتسد  کی  هیهت  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش یم  فذح  نیمات  دنیآرف  زا  تکرش  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ 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

روتکژرپ6349897 هحفص 162)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

هب6349909 KNET یرتم لباک 15  یفقس و  هیاپ  یقرب و  هدرپو   W06 روتکژرپ وئدیو  هاگتسد  کی  هیهت 
لحم رد  یزادنا  هار  بصن و  هارمه 

هحفص 162) روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

ردرد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   KNETKNET یرتم   یرتم   1515 لباک   لباک وو   یفقس   یفقس هیاپ   هیاپ وو   یقرب   یقرب هدرپو   هدرپو   W06W06 روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
لحم لحم

208208
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   T6 max لدم  wanbo یموئایش روتکژرپ  ویدیو  هاگتسد  کی  دادعت  ، دشاب یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000239 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  هدوب و  راوتسا  هچوک  شبن  نامداش - -خ  ناخراتس رد خ  عقاو  کناب  رابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  عوجرم  الاک  یتساوخرد  هنومن  اب  تریاغم  هنوگره  تروص  رد  دشاب ،

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84895495-021  ، 84895500-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88242747-021 :: 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

6349503T6 لدم  wanbo یموئایش روتکژرپ  ویدیو  هاگتسد  کی  دادعت  ، دشاب یم  هباشم  دکناریا 
ربتعم یتناراگ  اب   max

هحفص 165) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     T6  maxT6 max  لدم لدم   wanbowanbo  یموئایش یموئایش روتکژرپ   روتکژرپ ویدیو   ویدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت ،، دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 209209

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6349074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامیپاوه نامزاس  دات  4 و  سکنا یتسدالاب  دانسا  قباطم  enrchart یدروناوه یاه  هشقن  یناسر  زورب  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت لرتنک  لک  هرادا  یروشک و 

1101001010000493 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  یروشک و  ییامیپاوه  نامزاس  دات  4 و  سکنا یتسدالاب  دانسا  قباطم  enrchart یدروناوه یاه  هشقن  یناسر  زورب  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیفارت لرتنک 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

4 و6349074 سکنا یتسدالاب  دانسا  قباطم  enrchart یدروناوه یاه  هشقن  یناسر  زورب  ینابیتشپ و 
کیفارت لرتنک  لک  هرادا  یروشک و  ییامیپاوه  نامزاس  دات 

هحفص 166) کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

یروشک یروشک ییامیپاوه   ییامیپاوه نامزاس   نامزاس دات   دات وو     44 سکنا سکنا یتسدالاب   یتسدالاب دانسا   دانسا قباطم   قباطم enrchartenrchart یدروناوه   یدروناوه یاه   یاه هشقن   هشقن یناسر   یناسر زورب   زورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک لکلک   هرادا   هرادا وو  

2 102 10
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