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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 ریت   ریت   66 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   144,570هکس , 000144,570 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   135,480هکس , 000135,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 1 1 ,5002 11 سیئوس500, سیئوس کنارف   318کنارف ,200318 ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس ,500 , 00080 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   236رالد ,400236 ناتسبرع400, ناتسبرع لایر   88لایر ,46088,460

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس , 000 , 00050 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک , 10031 , 100

رایع رایع   1818 یالط   13,536یالط ,00013,536 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ374,490374,490دنوپ نپاژ نینی   دصکی   226دصکی ,760226 ,760

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
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7878))

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

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

زا 85 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 33  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001574000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413715 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتنک  بصن  یسرزاب و  تابلاطم و  لوصو  عیزوت ؛  تئارق  ؛ یتایلمع  یاه  تیلاعف  یراذکاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روتنک  بصن  یسرزاب و  تابلاطم و  لوصو  عیزوت ؛  تئارق  ؛ یتایلمع  یاه  تیلاعف  یراذکاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
34,362,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,688,860,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس ....( pdf . rar لیاف (  کی  بلاق  رد  یلاتیجید  یاضما  جرد  اب  اجکی  تروص  هب  ار  هدش  هئارا  کرادم  دانسا و  هیلک  یتسیاب  رگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

دیامن .  یراذگراب 
19:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کرمگ یوربور  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک   ، 7618815676 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتنک روتنک بصن   بصن وو   یسرزاب   یسرزاب وو   تابلاطم   تابلاطم لوصو   لوصو عیزوت ؛  ؛  عیزوت تئارق   ؛ ؛ تئارق یتایلمع   یتایلمع یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف یراذکاو   یراذکاو ناونع : : ناونع 11

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

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

2001000255000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414110 :: هرازه هرازه :: 1401/04/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمجح  تروص  هب  اهیرادنامرف  یرادناتسا و  یاه  نامتخاس  هکبش  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  یاه  تیلاعف  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

اهیرادنامرف  یرادناتسا و  یاه  نامتخاس  هکبش  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  یاه  تیلاعف  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,598,309,218 یلام :  دروآرب 

لایر   2,029,915,461 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/07/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یرادناتسا  نیطسلف -  نابایخ  هیناما -  زاوها - ناتسزوخ -   ، 6133645141 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یمالسا یروهمج   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5414114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 1" یزاسرهش  هزوح  تاعالطا  دورو  صوصخرد "  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  دوخ  یتاعالطا  کناب  لیمکت  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف   ) تاطابترا تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ ، هنیئآ  راولب  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.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

5414040CGS هاگتسیا رد  بویعم  ریگ  هزادنا  صیخشت  تهج  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  هحفص 6)یحارط و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو یرادناتسا   یرادناتسا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن روما   روما یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف ماجنا   ماجنا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
اهیرادنامرف اهیرادنامرف

22

یزاسرهش یزاسرهش هزوح   هزوح تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو صوصخرد "  "  صوصخرد طیارش   طیارش دجاو   دجاو ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 33
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/04/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413566 :: هرازه هرازه :: 1401/8/9دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OZD,MTL,HIMA یکینورتکلا تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001205000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413665 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس  نامتخاس  رد  گنیروتینام  قاتا  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمات  لماش  یتعنص  رگشیامن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داتس نامتخاس  رد  گنیروتینام  قاتا  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمات  لماش  یتعنص  رگشیامن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:00 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

وجاوخ لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  ناهفصا   ، 8164676473 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

OZD,MTL,HIMAOZD,MTL,HIMA  یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 44

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات لماش   لماش یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 55
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093498000287 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 VIBRATION MONITORING SYSTEM-9940194 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

دحاو - مشش هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع ناتسرهش  - رهشوب ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم نویسیمک 

:: 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

VIBRATION MONITORING SYSTEMVIBRATION MONITORING SYSTEM  یفیک یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 66
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مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش اضاقت تبث  خیرات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :عبنم هداهنشیپ لاسرا  تلهم   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  CGS هاگتسیا رد  بویعم  ریگ  هزادنا  صیخشت  تهج  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  یحارط و  اضاقت : ناونع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  یضاقتم : تکرش 

لاعف اضاقت : تیعضو 
یدربراک شهوژپ  اضاقت : هورگ 

هجدوب نوناق  هرصبت 9  واو  دنب  رابتعا : نیمات  لحم 
یروانف اضاقت : تیهام 

زاگ تفن و  یاه  یروانف  اضاقت : هزوح 
هام   12 ارجا : راظتنا  دروم  نامز 

لایر   2.900.000.00 ارجا : راظتنا  دروم  هنیزه 
 - بویعم روسنس  یروف  ضیوعت  تهج  روتارپا  یزاس  هاگآ  رد  عیرست  اهریگ - ) هزادنا  عاونا   ) قیقدرازبا یاه  متسیس  رد  اطخ  صیخشت  هژورپ : - یارجا  فادها 

امرفراک  دحاو  رد  هژورپ  ندومن  یتایلمع  یربراک و  لنپ   ) رازفا مرن  یحارط  مالیا -  زاگ  تکرش  قیقدرازبا  تازیهجت  رد  یتابساحم  شوه  یروآون  زا  هدافتسا  یفرعم 
زا یریگولج  : لماش رتگرزب  یاهررض  زا  یریگولج  یراک  نامدنار  شیازفا  بجوم  نآ ، ریمعت  ای  ضیوعت  بویعم و  ریگ  هزادنا  عیرس  صیخشت  هژورپ : یارجا  ترورض 

یوجتسج رد  تقو  فالتا  شهاک  بجوم  هطوبرم  روسنس  قیقد  تیعقوم  صیخشت  یتح  .دوش  یم  زاگ و ...  ندش  عطق  زا  یریگولج  رگید ، تازیهجت  ندش  بویعم 
.دوش یم  اطخ  اشنم 

تهج هدش  هتخاس  رازفا  مرن  تست  اهریگ -  - هزادنا یجورخ  یاه  هداد  شزادرپ  تهج  بسانم  رازفا  مرن  یحارط  زاین : دروم  یاهدرادناتسا  ینف و  تاصخشم   ـ
مالیا  ناتسا  زاگ  تکرش  لحم  رد  یضرف  یاطخ  صیخشت 

شیازفا هجیتن  رد  قیقدرازبا و  تاودا  بیع  عفر  صیخشت و  رد  عیرست  تهج  اطخ  صیخشت  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  تخاس و  یحارط ، رظن : دم  یاهیجورخ   ـ
راک نامدنار 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08432235829 نفلت " یمشاه ـ  ارهز  هدنیامن :  :: 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

CGSCGS هاگتسیا   هاگتسیا ردرد   بویعم   بویعم ریگ   ریگ هزادنا   هزادنا صیخشت   صیخشت تهج   تهج رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 77
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ناتسلگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005147000240 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414070 :: هرازه هرازه 08:00دکدک   تعاس :   - 1401/04/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدجت  ولبات -   GSM هاگتسد هیهت 40

دیدجت  ولبات -   GSM هاگتسد هیهت 40 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   575,000,000 نیمضت :  غلبم 

تعاس 15:30  1401/07/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسلگ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگرگ  رهش : 

 4918937333 یتسپ :  دک 
ناتسلگ ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  ، یرادا تیاس  ، جیسب نادیم  ، ناگرگ ، ناتسلگ ناتسا 

:: 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

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

ناوخارف لوا  تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ش ن س  / 053-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/4/6  هبنشود  زور  زا   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/4/15 هبنشراهچ 

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

5414150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  نیمات  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EWD 1500C لدم وکپوک  سلطا  یکینورتکلا  نیرد  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.sepahanoil.comنفلت 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

ولبات ولبات   GSMGSM  هاگتسد هاگتسد 4040 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 88

EWD 1500CEWD 1500C  لدم لدم وکپوک   وکپوک سلطا   سلطا یکینورتکلا   یکینورتکلا نیرد   نیرد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

انیس یلعوب  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  همتاخ  زا  سپ  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414168 :: هرازه هرازه اهداهنشیپدکدک   هئارا  تلهم  نیرخآ  زا  دعب  هتفه  کی   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یداصتقا هژیو  هقطنم  رهشهام  رد  عقاو  عمتجم   A, B, C قرب یاههاگتسیا   CO2 متسیس یزادنا  هارو  صقاون  عفر  ، لیمکت تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیاس 4 ینیمخ  ماما  ردنب  یمیشورتپ 

یمیشورتپ تکرش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نویلیم  نیمضت 600  طیارش -  دجاو  دنمناوت و  صاخشا  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  انیس و ...  یلعوب 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: BSPC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001003023000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413674 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس 5/م/401  اتید  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/05/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 ، یدابآ دسا  نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  جع ،) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  نارهت ،   ، 1431683765 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
روکش یکشزپماد  نامزاس 

:: 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

عمتجم عمتجم   A,  B,  CA,  B,  C  قرب قرب یاههاگتسیا   یاههاگتسیا   CO2CO2 متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو صقاون   صقاون عفر   عفر ،، لیمکت لیمکت تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

رتنس رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  قیرط  زا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دانسا  رد  دوجوم  تاصخشم  ساسارب  روحم  هس  رد  زاریش  حطس  زکارم  رد  هعسوت  یاه  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس هب  هعجارم  رتشیب : تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR FARS.TCI.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

زکارم زکارم ردرد   هعسوت   هعسوت یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/04/04  زا   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم :: 1401/04/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414157 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا  تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  یتینما  هکبش و  هب  طبترم  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  مادقا  ییارجا  تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  یتینما  هکبش و  هب  طبترم  تازیهجت  نیمات  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

ییارجا ـ  تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  تینما  هکبش و  هب  طبترم  تازیهجت  نیمات  هصقانم : عوضوم  2001003004000009 ـ  داتس : هناماس  رد  تبث  هرامش  . 1
یزکرم و داتس  زاین  دروم   3PAR زاس هریخذ  یاه HP و  زورس  اب  طبترم  تاعطق  نیمات  هصقانم : عوضوم  2001003004000010 ـ  داتس : هناماس  رد  تبث  هرامش  . 2

ییارجا  تاکرمگ 
ـ  ییارجا تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  هبکش  تخاسریز و  اب  طبترم  تازیهجت  نیمات  هصقانم : عوضوم  2001003004000011 ـ  داتس : هناماس  رد  تبث  هرامش  . 3

دروم بو  تحت  یاهرازفا  مرن  شتآ  هراوید  هکبش و  نابیتشپ  اب  طبترم  تازیهجت  نیمات  هصقانم : عوضوم  2001003004000005 ـ  داتس : هناماس  رد  تبث  هرامش  . 
ییارجا تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین 

هصقانم  طیارش  ساسارب  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب تبسن  هناماس  رد  تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزل  دریذپ ، یم  ماجنا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

دنیامن  مادقا  هصقانم  نیا  رد  ترکش  تیوضع و  تهج  مزال  لحارم  ماجنا 
یکناب  شیف  هئارا  باسح 4001001106370306 و  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت : عون 

لایر  1.000.000.000 نیمضت : 
لایر  1.900.000.000
لایر  1.050.000.000
لایر  1.000.000.000

تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یکینورتکلا  تروص  هب  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
هرادا لوا ، هقبط  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  یمویق ،  دیهش  هچوک  بنج  جع ، )  ) رصعیلو نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  فلا : تکاپ  یکیزیف  لاسرا 

قاتا 109 زیهجت ـ  هعسوت و 
داتس هناماس  رد  یرازگراب  قرط  زا  تاکاپ ب و ج : یکینورتکلا  لاسرا 

88969737 و مان : تبث  رتفد  27313131 ـ  هناماس : رد  تیوضع   :: نفلت نفلت
سامت 02182992110 هرامش  85193768  ـ

www.setadiran.ir www.irica.gov.ir :: 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

گنیروتینام5413665 قاتا  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمات  لماش  یتعنص  هحفص 6)رگشیامن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاجم5413977 ناگدننک  نیمات  تسبل  رد  دیدج  ناراکنامیپ  هحفص 18)ییاسانش  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5414040CGS هاگتسیا رد  بویعم  ریگ  هزادنا  صیخشت  تهج  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  هحفص 6)یحارط و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

زاین زاین دروم   دروم یتینما   یتینما وو   هکبش   هکبش هبهب   طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

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

رازفا و5414110 تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  یاه  تیلاعف  ماجنا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
اهیرادنامرف یرادناتسا و  یاه  نامتخاس  هکبش 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسرهش5414114 هزوح  تاعالطا  دورو  صوصخرد "  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هحفص 5)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمه ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش تعاس 14  زا  یلا  زا 1401/4/8  دانسا  تفایرد   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
19

مایپ نادمه   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414129 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشیامرگ  تازیهجت  زاین - دروم  مالقا  تسیل  یلماعت  رگشیامن  - 
دنواهن  لوفهد  قالشق  یاتسور  هسالک  کی  هسردم  ثادحا  - 

گنهآردوبک ناباپ  یاتسور  هسردم  یزاس  هطوحم  - 

یزکرم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
لک  ریدم  رتفد  لحم  ییاشگزاب 

اهدادرارق روما  دحاو  مود -  هچوک  دیحوت -  یرتم   18 هیرکش -  یرتم  یس  نادمه -  : رازگ هصقانم  هاگتسد  یناشن 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزاس یزاس هطوحم   هطوحم هسردم -  -  هسردم ثادحا   ثادحا یشیامرگ - - یشیامرگ تازیهجت   تازیهجت زاین - - زاین دروم   دروم مالقا   مالقا تسیل   تسیل یلماعت   یلماعت رگشیامن   رگشیامن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  فرظ 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یحاون 3،4،5 حطس  و  ینیمخ ،  یفطصم  شوش ، یولوم ،  یر ، مایق ، راولب  رویرهش ،   17 عمج ، بحاص  مایخ ،  رباعم  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  - 

یحاون 1،2،6  رباعم  ریاس  سراپ و  ریبکریما ، انیس ، نبا  نابایخ  انیس و  نبا  نادیم  رد  یسدنه  حالصا  نادنملاس و  نیلولعم و  تهج  رباعم  یزاس  بسانم  تایلمع  - 
هقطنم 12 رد  شوش  یناریسکات  هنایاپ  ثادحا  تایلمع  - 

هقطنم 12 رد  یدنره  هلحم  یکیفارت  یهدناماس  تایلمع  - 

رد یراک  دازآ  تیفرظ  زین  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  زا  هیاپ 5  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر  رد  تیحالص  همان  یهاوگ  یاراد  دیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگدنهد هئارا  ربتعم  یکینورتکلا  تراک  یاراد  نارهت (  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هناماس  رد  دیاب  راکنامیپ  مان  نینچمه  دشاب و  نارهت  یرادرهش 

دشاب  هتشاد  رارق  نارهت )  یراد  رهش  ناگدننک  نیمات  تمدخ و 
هب دقن  هجو  زیراو  ای  ههام و  هس  تدم  نارهت  ناتسا  ربتعم  یاهکناب  زا  یکناب  همانتنامض  هئارا  قوف  لودج  ساسارب  یتسیاب  یم  هصقانم  ره  رد  تکرش  هدرپس 

ددرگ زیراو  هقطنم 12 )  یرادرهش  مان  هب  ادهش (  نادیم  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 1006574148  باسح 

اهدادرارق هرادا  مود  هقبط  ناگداز  میظع  شبن  ادهش  نادیم  رد  عقاو  هقطنم 12  یرادرهش  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

841617-84161202 :: نفلت :: https://pact.tehran.ir http://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا وو   نادنملاس   نادنملاس وو   نیلولعم   نیلولعم تهج   تهج رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم تایلمع   تایلمع رباعم -  -  رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
هلحم هلحم یکیفارت   یکیفارت یهدناماس   یهدناماس تایلمع   تایلمع یناریسکات -  -  یناریسکات هنایاپ   هنایاپ ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع نادیم -  -  نادیم

1515

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

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

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

2001001423000109 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413662 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

و ( HIP  ) باتزاب رپ  گنربش  رتمیلیم و  تماخض 1.5  هب  هزیناولاگ  قرو  سنج  زا  نوروش و ...  امن ،  رطخ  امن ،  ریسم  یراطخا ،  یماظتنا ،  یولبات  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401/31/115( مود تبون   ) هطوبرم تاقلعتم  بصن و  هب  طوبرم  هرهم  چیپو و  هیاپ  اب  (( EGP

یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
باتزاب رپ  گنربش  رتمیلیم و  تماخض 1.5  هب  هزیناولاگ  قرو  سنج  زا  نوروش و ...  امن ،  رطخ  امن ،  ریسم  یراطخا ،  یماظتنا ،  یولبات  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

مود ) تبون   ) هطوبرم تاقلعتم  بصن و  هب  طوبرم  هرهم  چیپو و  هیاپ  اب  (( EGP و ( HIP)
21,658,424,116 یلام :  دروآرب 

لایر   1,082,921,206 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالسا نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   ، 9173695636 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: 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

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095566000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413792 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربارت  هار و  ای  هینبا  زاین 5  دروم  هبتر  لقادح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرادهار  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
3,708,069,754 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   185,403,488 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/07/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاوها هقطنم 2  یرادرهش  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک  زاوها   ، 6154638489 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: 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

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ اباب   وو ...  ...  امن   امن ریسم   ریسم یراطخا ،  ،  یراطخا یماظتنا ،  ،  یماظتنا یولبات   یولبات هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

لپلپ ردرد   عقاو   عقاو لیر   لیر دراگ   دراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 17  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5413924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  تدم 12  لایر   17.948.480.000 هیلوا :  دروارب  رهش -  حطس  رباعم  نیدایم و  یتبسانم  یزادرپ  رون  یدنب و  نیذآ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تدم 12  لایر   17.000.000.000.000 دروارب :  هقطنم -  حطس  رد  رداچ  تسبراد و  هراجا  تایلمع 

تدم 12  لایر   18.346.622.760 دروارب :  زبس -  یاضف  هرواشم  شزومآ و  تاقیقحت  زکرم  یرادهگن  تایلمع 
یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ...و 

لایر  800.000.000 هدرپس :  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   760.000.000
لایر   830.000.000

...و

اه دادرارق  دحاو  مود  هقبط  نایئایض  ناتسرامیب  یوربور  رذوبا  یرتم  نابایخ 20  رد  عقاو  هقطنم 17  یرادرهش  نامتخاس   :: سردآ سردآ

96042065-66 :: نفلت :: business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/04/06  تعاس 8  زا   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  19

زورما ناهفصا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413980 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/04/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  : هژورپ ءارجا  لحم 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت ::نفلت 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

هرواشم هرواشم وو   شزومآ   شزومآ تاقیقحت   تاقیقحت زکرم   زکرم یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع رداچ   رداچ وو   تسبراد   تسبراد هراجا   هراجا تایلمع   تایلمع یتبسانم   یتبسانم یزادرپ   یزادرپ رون   رون وو   یدنب   یدنب نیذآ   نیذآ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
..و ..و زبس   زبس یاضف   یاضف

1818

یقرب یقرب یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001005220000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413900 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن  تاموزلم  تاقحلم و  هارمه  هب  اوهاد  مادیپسا  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ دانسا  قبط  بصن  تاموزلم  تاقحلم و  هارمه  هب  اوهاد  مادیپسا  نیبرود  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازا راولب   ، 4515617188 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5413977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاجم  ناگدننک  نیمات  تسبل  رد  دیدج  ناراکنامیپ  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ارجا ) تخاس و  یحارط   ) ینامتخاس هینبا و  - 

یهاگشیالاپ  هناخ  هیفصت   EPC یاه هژورپ  یارجا  - 
....نزاخم یزیمآ  گنر  تسالب و  دنس  یراک  قیاع  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Amir_ghaderi@behranoil.coسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اوهاد اوهاد مادیپسا   مادیپسا نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

زاجم زاجم ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات تسبل   تسبل ردرد   دیدج   دیدج ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ حرش  هب   ) DSG32000 و DSG8000 یاه لاوریاف  هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000416 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دنشاب یم  تسویپ  هب  اه  زوجم  زاین و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444045-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسیس و ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

padvish-antivirus ultimate شیوداپ سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003999000070 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 130 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813684173 یتسپ :  دک  یتعیرش 8 ،  شبن  یتعیرش -  خ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429485-054  ، 33228001-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222350-054 :: 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 حرش   حرش هبهب    )  ) DSG32000DSG32000 وو     DSG8000DSG8000 یاه   یاه لاوریاف   لاوریاف هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2222

padvish-antivirus  ultimatepadvish-antivirus  ultimate شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دزی هاگشناد   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.مالعتسا رد  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004270000004 زاین :  هرامش 

دزی هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش رکذ  همورز  یهاوگ و  دیاب  هدنشورف  تکرش  .ددرگ و  هئارا  مالعتسا  رد  تسویپ  تسیل  ینف  تاصخشم  دادعت و  قبط  تسیاب  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  ار  تسویپ  تاصخشم  رد 

8915818411 یتسپ :  دک  شهوژپ ،  راولب  هاگشناد  راولب  هیئافص  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31233913-035  ، 31232222-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38211829-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  ناریا  همیب  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 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  یاهرورس  اه و  هنایار  هکبش و  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001289000004 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  هدننک  نیمات  طسوت  تامدخ  هیارا  یارب  رظن  دروم  تاصخشم  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  ناردنزام  ناتسا  بعش  رد  رورس  قاتا  دادعت 11  رتنیرپ و  هنایار و  هاگتسد  دادعت 198 

4815748637 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یماهس  تکرش  نکسم  کناب  بنج  یدازآ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456113-011  ، 33359180-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359179-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.مالعتسا .مالعتسا ردرد   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

ناردنزام ناردنزام ناتسا   ناتسا یاهرورس   یاهرورس وو   اهاه   هنایار   هنایار وو   هکبش   هکبش رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ددع دادعت 1  هب  سنسیال (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ددع دادعت 1  هب   ) cisco یداهنشیپ نژرو  نیرخآ  هب  زا 2.4   ISE یناسرزورب

1101005867000046 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ایوپ سراپ  طابترا  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  سنسیال   L-AC-PLS-1Y-S6 وکسیس رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیشاب هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  تاصخشم 

یرهاق  فسوی  دیس  یاقآ  بانج 
06153527319 تباث :  نفلت 
09166314353 هارمه :  نفلت 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ددع ددع   11 دادعت   دادعت هبهب    )  ) c iscocisco  یداهنشیپ یداهنشیپ نژرو   نژرو نیرخآ   نیرخآ هبهب     2 .42 .4 زازا     ISEISE  یناسرزورب یناسرزورب ددع )  )  ددع   11 دادعت   دادعت هبهب   سنسیال (  (  سنسیال ناونع : : ناونع 2626
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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریت ات 14  ریت  خیرات 4 زا  زاب  هس  یزور  زور  تدم 10  هب  مارگاتسنیا  باستاو  مارگلت  یزاجم  یاضف  تاغیلبت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092193000006 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

زور 10 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریت ات 14  ریت  خیرات 4 زا  زاب  هس  یزور  زور  تدم 10  هب  مارگاتسنیا  باستاو  مارگلت  یزاجم  یاضف  تاغیلبت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137933435 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  راهب 29 -  یارعشلا  کلم  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38552305-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38531907-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مارگاتسنیا مارگاتسنیا باستاو   باستاو مارگلت   مارگلت یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف تاغیلبت   تاغیلبت ناونع : : ناونع 2727
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ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیا هکبش  ناربراک  لرتنکو  تیریدم  یرازفا  مرن  عماج  هناماس  ینابیتشپو  شزومآ   ، یزادنا هار  ، بصنو دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  (NETBILL) تن

1101003067000043 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  (NETBILL) تن رتنیا  هکبش  ناربراک  لرتنکو  تیریدم  یرازفا  مرن  عماج  هناماس  ینابیتشپو  شزومآ   ، یزادنا هار  ، بصنو دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف 

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( NETBILLNETBILL )) تنتن رتنیا   رتنیا هکبش   هکبش ناربراک   ناربراک لرتنکو   لرتنکو تیریدم   تیریدم یرازفا   یرازفا مرن   مرن عماج   عماج هناماس   هناماس ینابیتشپو   ینابیتشپو شزومآ   شزومآ  ، ، یزادنا یزادنا هار   هار ،، بصنو بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لماک )  ) هلاناکراهچ  sms هاگتسد و  لماک )  ) هلاناک ود   sms هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000448 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه نیمزرس  راک  هار  هدننک  هضرع  عجرم   SMARTSMS یتراجت مان  کمایپ 50002  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لماک لماک  ) ) هلاناکراهچ هلاناکراهچ   smssms هاگتسد   هاگتسد وو   لماک ) ) لماک  ) ) هلاناک هلاناک ودود     smssms هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2929
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نارهت ناتسا  یزاسرهش  هار 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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5413421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط زاین  دروم  تادنتسم  تاصخشم و  اب  لاسکی  تدم  هب  سوفوس  لاوریاف  سنسیال و  هنالاس  ینابیتشپ  دیدمت و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  لیاف 

1201003029000021 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 Full Guard SG210 سنسیال تباب  کارتشا   1 - 
Network&Web Protection XG125 سنسیال تباب  کارتشا   4

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
کارتشا  5 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا لاسرا  ناکما  ربتعم  هدش و  هئارا  طسوتم  داهنشیپ  نیرتهب  هب  -2 .تسا تیولوا  رد  هلماعم  لباق  یلصا و  دک  ناریا  هدنهد  داهنشیپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  ءاهب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیمها  زئاح  مهم و  دراوم  هیلک  نتشاد  - 3 .دراد دوجو 

1647815981 یتسپ :  دک  کالپ 80 ،  یبرغ -  یرتنالک  دیهش  خ  ینرق -  دیهش  خ  دنز - ناخ  میرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88921505-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88906840-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوفوس سوفوس لاوریاف   لاوریاف وو   سنسیال   سنسیال هنالاس   هنالاس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیدمت   دیدمت دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3030
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یرگشدرگ یگنهرف و  ثاریم  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5413433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  طیارش و  اب  یرگشدرگ  یگنهرف و  ثاریم  هاگشهوژپ  لاتروپ  تیاس و  یحارطزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094540000019 زاین :  هرامش 

یرگشدرگ یگنهرف و  ثاریم  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلاع یاروش  رد  تکرش  هبتر   • کرادم هئارا  انمض  تسویپ  طیارش  اب  یرگشدرگ  یگنهرف و  ثاریم  هاگشهوژپ  لاتروپ  تیاس و  یحارطزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا

ناگیار  ینابیتشپ  لاس  کی  رازفا و  مرن  تینما  یهاوگ  رازفا ،  مرن  ینف  هیدات  رازفا ،  مرن  همانسانش 
تسا یمازلا 

1136913431 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  هزوم  یوربور  ریت  یس  نابایخ  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66736518-021  ، 66737009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736522-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشهوژپ هاگشهوژپ لاتروپ   لاتروپ وو   تیاس   تیاس یحارطزاب   یحارطزاب ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

open-e رازفا مرن   + dl380 g10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004143000022 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

main frame ریغ یاه  هناایار  هئارا  دیلوت و  رد  هبتر  یاراد  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد  تسیابیم  تکرش  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  لحم  ات  الاک  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  دشابیم -  عنامالب  نآ  لاسرا  اه  یهاوگ  ریاس  نتشاد  تروص  رد  دشاب 

3513671535 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  ملعم  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452471-023  ، 33439591-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439560-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمعلاروتسد یزاس  هدایپ  / دشابیم مب  یرادرهش  لیوحت   / تسویپ تاصخشم  قبط  یرازفا  مرن  هتسب  تهج  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنازخ دحاو  رازفا  مرن  دیرخو  یراد  هنازخ 

1101090062000018 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت زادرپ  زارف  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یراد  هنازخ  یرادباسح  یتراجت  مان  ینوفلس  باق  ید  یس  یراد  هنازخ  یلام  عماج  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ نودب  هتسب  دات  مدع  تروص  رد  / دشابیم مب  یرادرهش  لیوحت   / تسویپ تاصخشم  قبط  یرازفا  مرن  هتسب  تهج  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  تدوع  تراسخ 

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

44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

open-eopen-e رازفا   رازفا مرن   مرن  +  + dl380  g10dl380  g10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 3232

یرازفا یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5413461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیگیتروف لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  Forti Convertor Migration tool

1201003067000003 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیگیتروف لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  دیرخ  - 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  Forti Convertor Migration tool

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هخسن  1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیگیتروف لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  Forti Convertor Migration tool

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیگیتروف تیگیتروف لاوریاف   لاوریاف هبهب   لاوریاف   لاوریاف یاهدنرب   یاهدنرب عاونا   عاونا زازا   تامیظنت   تامیظنت یمامت   یمامت لیدبت   لیدبت رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

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

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

5413657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE WALL FORTIGATE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092258000030 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسیمازلا امرفراک  تسویپ  تادنتسم  اب  ناگدنشورف  تاداهنشیپ  لماک  تقباطم  - 

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

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دش دهاوخ  ماجنا  هام  کی  تدم  رد  الاک ، دات  لاسرا و  یمسر ، روتکاف  ذخا  زا  سپ  الاک  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047338-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIRE WALL FORTIGATEFIRE WALL FORTIGATE ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاک  دنک  نیمات  ار  رظن  دروم  تسیل  دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004884000062 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

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

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

تسا هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاک  دنک  نیمات  ار  رظن  دروم  تسیل  دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ربتعم یتناراگ  اب  ارمه  ) لاو ریاف 

Nexcom3180 Cpucorei5 Ram16Gddr4 Hard256G ssd evo 800

9816718793 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یدازآ _  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31127760-054  ، 33221091-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221091-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5413989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجدوب اه و  ییاراد  کسد  پله  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000030 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یاراد   یاراد الاک   الاک دنک   دنک نیمات   نیمات ارار   رظن   رظن دروم   دروم تسیل   تسیل دراد   دراد رظن   رظن ردرد   ناتسچولبو   ناتسچولبو ناتسیس   ناتسیس یرادناتسا   یرادناتسا ناونع : : ناونع 3636

هجدوب هجدوب وو   اهاه   ییاراد   ییاراد کسد   کسد پله   پله ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هواپ 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 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  گرب  ساسا  رب  تاقلعتم  تازیهجت و  هیلک  اب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005239000044 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  هواپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ نیون  رصع  نارگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   G.H.K هدنزاس عجرم   PA-24-3 لدم  A 3 ژاتلو  V 24 رپمآ  DC هب  AC روتپادآ الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

دمتعم تراجت  رادیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  دمتعم  یتراجت  مان   MOT-11132201 لدم لاناک  یطیحم 6  طیارش  گنیروتینام  هاگتسد  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  TB 1 تیفرظ  SATA interface لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W300D لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   L00509205-20 لدم ریوصت  توص و  لباک  الاک :  مان 
ددع 52 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  هیسور  هدنزاس  روشک  ماکیدم  هدنزاس  عجرم  یپ 10  یب  یا  یتراجت  مان  ثوتولب  لدم  کبدیفویب  / ورون لاناک  پوکساورن 10  هاگتسد  الاک :  مان 
رتسگ بطانیدم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   CP-AD2 لدم روتپادآ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دح تیاعر  اب  یتسویپ و  مالعتسا  گرب  ساسا  رب  داتس ،  هناماس  رد  تبث  هوالع  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دنتسه  فظوم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن . مالعا  لاس 1401  رد  اه  یرادرهش  یلام  همان  نیئآ  ییزج  تالماعم  باصن 

6791964617 یتسپ :  دک  یرهش ،  یافبآ  هرادا  یوربور  یلازغ -  دمحم  ماما  نابایخ  ءادهش -  نادیم  هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122819-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122817-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک اباب   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3838
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا .)  هباشمدک  ناریا  یتساوخرد  ( تاصخشم  قبط  یرتم  هلت  متسیس  دیرخ  یئاتسور -  داباهم ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101005390000298 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   TRS-R110-V1.0 لدم یرتم  هلت  هدنریگ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا .)  هباشمدک  ناریا  یتساوخرد  ( تاصخشم  قبط  یرتم  هلت  متسیس  دیرخ  یئاتسور -  داباهم ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31945319-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هلت   هلت هدنریگ   هدنریگ روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 85 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rcentatz4gr5c?user=37505&ntc=5412782
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5412782?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 09 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع حالصا 4  جومروخ و  مرها و 132  یاههاگتسیا 132 رد  رود  هار  هنایاپ  اداکسا و  سیفرتنیا  تست  یزادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رابنا رد  دوجوم  لاشرام  ولبات 

1101001046000222 زاین :  هرامش 
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142953-071  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات ددع   ددع   44 حالصا   حالصا وو   جومروخ   جومروخ   132132 وو   مرها   مرها 132132 یاههاگتسیا   یاههاگتسیا ردرد   رود   رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ وو   اداکسا   اداکسا سیفرتنیا   سیفرتنیا تست   تست وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
رابنا رابنا ردرد   دوجوم   دوجوم لاشرام   لاشرام

4040
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاف رلیوب  رپمد  روتوم  وورس  یلرتنک  تراک  / دشاب تسویپ  ریوصت  تسیل و  قباطم  أنیع  شرافس  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف 09365382888 سامت  / PMR3 لدم / بویت

1101093498003310 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتشگ یورارف  یا  هچیرد  هدننک  هضرع  عجرم   DNS-1604D رورس  LS100300 یلرتنک تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/PMR3 لدم / بویت ریاف  رلیوب  رپمد  روتوم  وورس  یلرتنک  تراک  / دشاب تسویپ  ریوصت  تسیل و  قباطم  أنیع  شرافس  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09365382888 سامت 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311150-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بویت بویت ریاف   ریاف رلیوب   رلیوب رپمد   رپمد روتوم   روتوم وورس   وورس یلرتنک   یلرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 4141
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  نورکنس  قرب  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000090 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  قرب  ولبات  رینم  رذآ  هدنزاس  عجرم   RITTAL لدم  IP42 تظافح هجرد   A 3200 نایرج تدش   v 380 ژاتلو فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 
قرب ولبات  رینم  رذآ 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

کینورتکلا وسرپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   Trimod UPS Series دربراک لرتنک  درب  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  * 

هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  *
لیوحت  بصن و  زادعب  ههام  2 تخادرپ *

یناقهد سدنهم  رتشیب 09134512700  تاعالطا  بسک  تهج  سامت  هرامش 

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورکنس نورکنس قرب   قرب ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دکناریا.تسویپ  تسیل  قبط   . یتعنص پات  پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297000518 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
میهفاکیار یناگرزاب  یتعنص و  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   F60-111 لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دکناریا.تسویپ  تسیل  قبط   . یتعنص پات  پل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571054-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص پات   پات پلپل   ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تازیهجتو  تامزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003692000096 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تعنص نامرآ  ورس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تعنص  نامرآ  ورس  هدنزاس  عجرم   SAS- 103 لدم  PLC تظافح لرتنک و  متسیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

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

تمیقداهنشیپ گرب  لیمکتزا  سپو  تفایرد  هناماسزاار  تسویپ  لیاف  تسیاب  یم  نایضاقتمو  دشاب  یمن  الاک  دیرخ  کالم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لاسراو  یرازگراب  بسانم  حوضواب  شیوخ  یقیقحای  یقوقح  تادنتسم  هارمه  هب  قاروا  هیلکزاجم  ماقم  ءاضماورهمو 

9815618396 یتسپ :  دک  هلال ،  کراپ  بنج  تشادهبراولوب -  نادهاز - نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33263113-054  ، 33229381-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220008-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درگلچ یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت حرط  ناوخ  کالپ  یاهنیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005281000012 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درگلچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   MILESIGHT هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان  لدم 2964  ناوخ  کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

زبس شزادرپ  دنمشوه  یاه  هناماس 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
گنرهوک رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیفارت حرط  ناوخ  کالپ  یاهنیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8865118885 یتسپ :  دک  درگلچ ،  یرادرهش  گنرهوک ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33622635-038  ، 33622445-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33622635-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  تظافح تظافح وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444

کیفارت کیفارت حرط   حرط ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاهنیبرود   یاهنیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

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

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

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

5413882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  هعطق  لدم  عون و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030600000040 زاین :  هرامش 

ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
LAD9R1 لدم ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  روتکاتنک  دربراک  درگ  پچ  کولب  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

یناریم هد  یبیغ  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  جاوما  اویش  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  جاوما  اویش  یتراجت  مان   13B4 لدم زاف  هس  زاف  لرتنک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
ورتپ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   3RB1036-2QB0 لدم لاتمیب 200-50  یترارح  هلر  الاک :  مان 

یرسک ناوت 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط  هعطق  لدم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737554-021  ، 44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتمیب لاتمیب یترارح   یترارح هلر   هلر زاف -  -  زاف هسهس   زاف   زاف لرتنک   لرتنک روتکاتنک -  -  روتکاتنک دربراک   دربراک درگ   درگ پچپچ   کولب   کولب ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 07 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  یاه  هشقن  اب  قباطم  سراپ  هبعش  تخاس  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  یباختنا  تمدخ  دک 

1101000155000040 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصوصخ تینما  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ارجا تسویپ  تاصخشم  طیارش و  قبط  یتسیاب  تمدخ  تسا .  هدیدرگ  نعت  یراذگ  تمیق  تهج  افرص " هباشم و  یباختنا  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تساوخرد لاطبا  هب  راتخم  کناب  هناماس  قیرط  زا  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد  .دشاب  یم  یمازلا  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  مرف  لاسرا  لیمکت و  انمض.ددرگ "

دشاب یم 

7613856993 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  ملعم  نابایخ  یادتبا  سدق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269472-034 :: 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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هبعش هبعش تخاس   تخاس ریز   ریز ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاب مالقا  یمامت   . لحم رد  ییامناج  لیوحت و  .تسیل  قباطم  ایرآ  ردنلیس و  رذآ   ، ایاب دنرب  هدننک  شوماخ  لوسپک  دادعت 48  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب یناشن  شتآ  نامزاس  دات  دروم 
1101004689000003 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ردنلیس ایرآ  یتراجت  مان  ایاب  تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 4 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

ایرآ یتراجت  مان  ایاب  تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ لغب  زا  نلاب  زاگ  ردوپ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس

ددع 8 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

ردنلیس ایرآ  یتراجت  مان  ایاب  تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ راشف  تحت  زاگ  ردوپ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

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

نامزاس دات  دروم  دیاب  مالقا  یمامت  لحم  رد  ییامناج  لیوحت و  .تسیل  قباطم  ایرآ  ردنلیس و  رذآ   ، ایاب دنرب  هدننک  شوماخ  لوسپک  دادعت 48   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت نامز  زا  دیدزاب  نامز  عورش  دنشاب و  یتناراگ  یاراد  هدوب و  یناشن  شتآ 

دک ناجنز ،  ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  سیفن  نامتخاس  مانمگ  زابرس  نادیم  نمهب  راولب 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4513713837 یتسپ : 

33470090-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33474191-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیاب دیاب مالقا   مالقا یمامت   یمامت  . . لحم لحم ردرد   ییامناج   ییامناج وو   لیوحت   لیوحت .تسیل   .تسیل قباطم   قباطم ایرآ   ایرآ وو   ردنلیس   ردنلیس رذآ   رذآ  ، ، ایاب ایاب دنرب   دنرب هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ لوسپک   لوسپک   4848 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب یناشن   یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس دات   دات دروم   دروم

4848
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نالیگ یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیهال ناتسرهش  یگنهرف  عتجم  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  ساسا  رب 

رذآ 1403 یازخا 002  یمالسا  هنازخ  قاروا  اب 
1101000043000017 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  4400 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناجیهال ناتسرهش  یگنهرف  عتجم  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ طیارش  ساسا  رب 

رذآ 1403 یازخا 002  یمالسا  هنازخ  قاروا  اب 

4138676443 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یمالسا  داشراو  گنهرف  لک  هرادا  رهش -  کراپ  یوربور  ظفاح -  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33321481-013  ، 33363611-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323810-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

002002 یازخا   یازخا یمالسا   یمالسا هنازخ   هنازخ قاروا   قاروا اباب   تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش ساسا   ساسا ربرب   ناجیهال   ناجیهال ناتسرهش   ناتسرهش یگنهرف   یگنهرف عتجم   عتجم قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
رذآ  14031403 رذآ

4949
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نالیگ برغ  هاگتشادزاب   :: 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   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004738000002 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

ارس هعموص  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربایض نادنز  ارجا 

هامکی تخادرپ 

4145613741 یتسپ :  دک  نالیگ ،  برغ  هاگتمادن  - ربایض ارس ،  هعموص  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44312842-013  ، 44312800-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44312813-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5050
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زربلا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم اب  مالعا  عافتا و  متسیس  یحارط و  هارمه  هب  تناس  فقس 50  تناس و  بذاک 30  فک  رتم  عافترا 4  اب  رورس 5*5  قاتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتآ  نامزاس 

1101004095000037 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  تراپ  ژد  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   kg 25 تیفرظ یدالوف  ردنلیس  قیرح  افطا  زاگ  ردوپ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ناتسزوخ ناشن  قیرح  هدننک 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب زاین  تروص  رد   / دیسررس 1403/11/15 خیرات  راشتنا 1400/06/07 و  خیرات  لاس 1400  ( 010  ) ازخا ه )  ) هرصبت (ب ) دنب یمالسا  هنازخ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09369791775 / دشاب اراد  ار  مزال  یاه  زوجم  دیاب  تکرش  / دوش گنهامه  دیدزاب 

3199779111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا  نامتخاس  یناقلاط - نادیم  زا  رتالاب  هیمیضع -  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32534141-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32534141-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3333   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زوجم زوجم اباب   مالعا   مالعا وو   عافتا   عافتا متسیس   متسیس وو   یحارط   یحارط هارمه   هارمه هبهب   تناس   تناس   5050 فقس   فقس وو   تناس   تناس   3030 بذاک   بذاک فکفک   رتم   رتم   44 عافترا   عافترا اباب     55 ** 55 رورس   رورس قاتا   قاتا ناونع : : ناونع
یناشن یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس

5151
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زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب   FORTINET FORTIGATE 60F لدم لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091025000006 زاین :  هرامش 

زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG60C لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبش رد  دورو  هاگتسد و  تامیظنت  مامت  ماجنا  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب   FORTINET FORTIGATE 60F لدم لاوریاف  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( امرفراک لحم  رد  ) تنواعم یلخاد 

3155619849 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بنج  ناگدازآ  جرک  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36155000-026  ، 32500156-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32500156-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب     FORTINET FORTIGATE 60FFORTINET FORTIGATE 60F لدم   لدم لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 5252
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دزی نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003157000009 زاین :  هرامش 
دزی نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   intel Xeon Processor E5530 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   10600E لدم  GB 4 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  هباشم .  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916187166 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  نهآ  هار  لک  هرادا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31422259-035  ، 37248551-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31422433-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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نژرا هقطنم  شرورپ  شزومآ و  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 14 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003994000005 زاین :  هرامش 

نژرا شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامریت 1401 نایاپ  تخادرپ  دشاب -  سراف  یموب  هدننک  نیمات  تسا -  هباشم  دک  ناریا  ددرگ - تبث  هبساحم و  لک  ساسارب  تمیق  تسویپ -  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7174114414 یتسپ :  دک  نژرا ،  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا  ناینز ، هناخ  نژرا ، شخب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38615949-071  ، 38615640-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38615610-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5412844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح لباق   4G مدوم ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000223 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نازاس هنیهب  یژرنا  شجنس  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  نازاس  هنیهب  یژرنا  شجنس  عیانص  هدنزاس  عجرم   RAIL 4G لدم میس  یب  اتید  مدوم  الاک :  مان 

سوت
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 5454

لمح لمح لباق   لباق   44GG مدوم   مدوم ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 5555
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نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ  تسیل  طیارش  قبط  هدننک ) رارکت   6 ...و ( تاداریا  عفر  دیدزاب ،  لماش  ناتسا  میس  یب  هکبش  یربهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یدقن تخادرپ   ) دشاب یم 

1101003622000044 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تامدخ 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  تهج  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515983631 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  هرادا  اهکرهش  تکرش  بنج  بارحم  راولب  یادتبا  درادناتسا  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373803-023  ، 33373802-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33373801-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  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 08 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5412982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش دیق  روتکافرد  طرشو و  دیق  نودب  ضیوعت  ههام  یتناراگ 24  اب  تساوخرد  قبط   , وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000254 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هدننک هدننک رارکت   رارکت   66 ...و ( ( ...و تاداریا   تاداریا عفر   عفر دیدزاب ،  ،  دیدزاب لماش   لماش ناتسا   ناتسا میس   میس یبیب   هکبش   هکبش یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 5656

دوش دوش دیق   دیق روتکافرد   روتکافرد وو   طرشو   طرشو دیق   دیق نودب   نودب ضیوعت   ضیوعت ههام   ههام یتناراگ  2424   یتناراگ اباب   تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط  , , وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ هب  ینف  تاصخشم  لیاف  کی  تازیهجت و  دادعت  عون و  یواح  لیاف  کی  اب  قباطم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج * :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101005221000185 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مشق رترب  تاعالطا  یروانف  هرایس  هدننک  هضرع  عجرم  نیسکا  یتراجت  مان   SC لدم هکبش  دربراک  یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  تازیهجت  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  ناتسزوخ  ناتسا  رسارسرد  تیریدم  تحت  قطانم  مسیب  هکبش  بصنو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009027000054 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب  ناتسزوخ  ناتسا  رسارسرد  تیریدم  تحت  قطانم  مسیب  هکبش  بصنو  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  - نیذآ نابایخ  یاهتنا  هقطنم 4- یرادرهش  زا  دعب  - ناتسلگ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6134788417

3737770-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3737772-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

تیریدم تیریدم تحت   تحت قطانم   قطانم مسیب   مسیب هکبش   هکبش بصنو   بصنو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 5959
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جوسای هاگدورف   :: 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 15 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp proliant DL 380 G10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
processor:intel Xeon E5-2620R

(memory:(4*16GB
HDD:6*2.4TB,SAS,10krpm,2.5inch

1101001548000010 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیورآ دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   PROLIANT DL380 SERVER لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یحالف  سدنهم   09178436424 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
hp proliant DL 380 G10

processor:intel Xeon E5-2620R
(memory:(4*16GB

HDD:6*2.4TB,SAS,10krpm,2.5inch

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp proliant DL 380 G10  processor:inte l Xeon E5-2620R memory:(4* 16GB)hp proliant DL 380 G10  processor:inte l Xeon E5-2620R memory:(4* 16GB) ناونع : : ناونع
HDD:6*2 .4TB,SAS , 10k rpm,2 .5inchHDD:6*2 .4TB,SAS , 10k rpm,2 .5inch

6060
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تخاسریز تاطابترا  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 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس  PC زکرم رد   COD یزاس لاناک  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000366 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایلام باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  دشاب  یم  هطوبرم  سانشراک  طسوتراک  ماجناداتزا  سپ  تخادرپ   . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یماما  یاقآ  هرامشابرتشیب 09121315602  تاعالطا  تهج  تس  مازلا  الاک  تنامض  شورف و  زا  سپ  تامدخ  هئارا  تسا  هدوزفا  شزرارب 

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

33345520-023  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس نانمس   PCPC  زکرم زکرم ردرد     CODCOD  یزاس یزاس لاناک   لاناک یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6161
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیوس رتور و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000039 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشابیم تسویپ  هب  تاصخشم  - 

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

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

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

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیوس چیوس وو   رتور   رتور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 08 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09109365362 تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  یراهم  لکد  بصن  لمح و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000068 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هزاس نوماه  یزلف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  باکت  ششوپ  یتراجت  مان   MNU 30M لدم  m 30 عافترا میسیب  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکناویا 09109365362 یتعنص  کرهش  رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  یراهم  لکد  بصن  لمح و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یراهم   یراهم لکد   لکد بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6363

میس میس یبیب   تازیهجت   تازیهجت 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 85 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/463zmgzdnbefv?user=37505&ntc=5413429
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5413429?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


 ( دشاب یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  دشاب ( یم  یدقن  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قبط  میس  یب  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003622000045 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT5 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/04/10 زاین :  خیرات 

اناسر لباک  امیس  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط  یفالک  هتسب   mm 0/9 رطق  PVC شکور سنج  لایسکآوک  یتارباخم  نتنآ  لباک  الاک :  مان 
رتم 8 دادعت : 

1401/04/10 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL4P15E لدم  UTP CAT5e روتکناک الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/04/10 زاین :  خیرات 

تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   EM10C لدم نفورکیم  میس  یب  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/10 زاین :  خیرات 
یریزو ربجنر  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  کت  موه  یتراجت  مان   PB6502 لدم  HDMI روتکناک الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/04/10 زاین :  خیرات 

خرچود ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ATV لدم تلکیس  روتوم  ولج  لسکب  میس  هعطق  بالق  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/10 زاین :  خیرات 
یرطاب ناوت  یراوس  صوصخم   L3 کشخ  A 70 یرتاب الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/04/10 زاین :  خیرات 

دنهس کینورتکلا  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم   CAB-PWR لدم هیذغت  عبنم  لاصتا  لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/04/10 زاین :  خیرات 
روتالوگر سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   in 8\3 زیاس لیتسا  سلنتسا  هرهم  رس  ود  بویت  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/04/10 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/04/10 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  تمیق  داهنشیپ  هئارا  تهج  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515983631 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  هرادا  اهکرهش  تکرش  بنج  بارحم  راولب  یادتبا  درادناتسا  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373803-023  ، 33373802-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33373801-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طاشن نامتخاس  یزکرم –  نامتخاس  هرهچلگ –  رابنا  سلریاو  طابترا  یارجا  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000185 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاو سلریاو طابترا   طابترا یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6565
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یزرواشک داهج  ترازو   :: 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   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج قبط  تیدپا  تخاس  ریز  هارمهب Account و   Satellite تروصب هلاس  کی   1Y-TAMC-ASA5525-L سنسیل تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101000006000258 زاین :  هرامش 
یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 

جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA SERVICES لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ لودج  قبط  تیدپا  تخاس  ریز  هارمهب Account و   Satellite تروصب هلاس  کی   1Y-TAMC-ASA5525-L سنسیال  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزرواشکداهج  ترازو  رابنا  رد  لیوحت 

یرادا لحارم  ماجنا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ 

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیدپا تیدپا تخاس   تخاس ریز   ریز وو     AccountAccount هارمهب   هارمهب   SatelliteSatellite تروصب   تروصب هلاس   هلاس کیکی     11 Y -TAMC-ASA5525-LY-TAMC-ASA5525-L سنسیل   سنسیل ناونع : : ناونع 6666
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5413591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  یاقآ  ینف  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم   PCM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105000888 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-FS8P1 لدم تروپ  یرون 8  ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب تفن  ترازو   ( AVL دیئات (  دروم  تسیل  رد  تسیابیم  هدننک  نیمات 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32177206-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCMPCM ناونع : : ناونع 6767
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5413601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت تراک  کنیل و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000231 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-FS8P1 لدم تروپ  یرون 8  ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم   SDC1500X-RT لدم  kVA 1/5 ناوت اب  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-3044 لدم  PCM یرون ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  یلیمکت  کرادم  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپرفص 07431921130 سامت / تسیمازلا ینف  داهنشیپ  تسویپ  / دشابیم دات  دروم  یناریا  یالاک 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت تراک   تراک وو   کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 6868
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: 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 22 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094216000010 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  افطل  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  الاک  حرش  / POE D-LINK DPE 301GI+INJECTOR هاگتسد  15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288000821 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناماس شنادارف  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   POE Injector لدم  POE Injector هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  الاک  حرش  / POE D-LINK DPE 301GI+INJECTOR هاگتسد  15 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروصرد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  الاک  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6969

POE D-LINK DPE 301GI+INJECTORPOE D-LINK DPE 301GI+INJECTOR هاگتسد   هاگتسد   1515 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 85 ھحفص 59 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاقلعتم5412570 تازیهجت و  هیلک  اب  هتسبرادم  یاه  هحفص 31)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5412905 ( تسویپ حرش  هب   ) DSG32000 و DSG8000 یاه لاوریاف  هلاسکی  هحفص 18)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناردنزام5413041 ناتسا  یاهرورس  اه و  هنایار  هکبش و  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 18)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنب5413144 هار  تقرس و  رادشه  متیسی  لایر  هتسب  رادم  نیبرود  تازهجت  یرادهگن  هحفص 73)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مارگاتسنیا5413309 باستاو  مارگلت  یزاجم  یاضف  هحفص 18)تاغیلبت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جنس5413325 تعرس  نیبرود  بصن  هحفص 61)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنکو5413357 تیریدم  یرازفا  مرن  عماج  هناماس  ینابیتشپو  شزومآ   ، یزادنا هار  ، بصنو دیرخ 
(NETBILL) تن رتنیا  هکبش  ناربراک 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5413393( لماک  ) هلاناکراهچ  sms هاگتسد و  لماک )  ) هلاناک ود   sms هحفص 18)هاگتسد یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشهوژپ5413433 لاتروپ  تیاس و  هحفص 18)یحارطزاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5413441open-e رازفا مرن   + dl380 g10 هحفص 18)رورس یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگیتروف5413461 لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5413465 نیبرود  هحفص 73)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیفارت5413628 حرط  ناوخ  کالپ  یاهنیبرود  هحفص 31)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5413657FIRE WALL FORTIGATE(18 هحفص 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

ناتسدرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید فورپرتاو  یشزرو  تعاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003981000036 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اوآ رتسگ  نابز  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   176x608 cm داعبا  DLDA 1120 لدم گنر  کت  یکینورتکلا  ناور  ولبات  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  یمالک  کلم  دیعس  یاقا   09181718110 سامت هرامش  اب  یگنهامه  تهج  یتسویپ  تسیل  قبط  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک حناتسدرک ،  تاتسا  ناناوجو  شزرو  لک  هرادا  - لالقتسا یشزرو  هعومجم  - فیرعت دیهش  نابایخ  - نارادساپ نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6617618131 یتسپ : 

3323248-087  ، 33239801-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239802-087 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاتیجید لاتیجید فورپرتاو   فورپرتاو یشزرو   یشزرو تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم 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 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس زاین  دروم  یقرب  ییانشور و  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003330000018 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  لخاد  یتساوخرد  یاهالاک  تاصخشم  - 

یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل   1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  لیاف  لخاد  اهالاک  یلک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
75033235 دیشاب 09127095462 . طابترا  رد  یناخیلع  یاقا  اب  اه  هنومن  سکع  نتفرگ  یارب 

 . ددرگ جرد  روتکاف  شیپ  سامت و  هرامش 

1918793488 یتسپ :  دک  کالپ 32 ،  مهدزاود -  نابایخ  شبن  قدصم  دمحم  رتکد  نابایخ  رفظ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22901250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22901198-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس زاین   زاین دروم   دروم یقرب   یقرب وو   ییانشور   ییانشور مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ  مرف  قبط   . ییانشور مزاول  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000132 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص تابر  لارام  هدننک  هضرع  عجرم  رانای  لدم   W 150 ناوت  LED ینابایخ غارچ  الاک :  مان 

ددع 270 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

زیهجت نایسراپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   EOD-0902-80 لدم ینابایخ  یاه  غارچ  وزاب  الاک :  مان 
ددع 270 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هتفه  کی  لیوحت  نامز  رثکادحدشاب  یم  سابعردنب  رد  تکرش  نیا  یزکرم  رابنا  لحمو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور مزاول   مزاول عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  یتسویپ  هنومن  قباطم  هلعش  ددع 1  هلعش و 50  ددع 2   200 هلعش ،  نکشن 3  یکیتسالپ  غارچ  هلک  ددع   50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090862000076 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرای اضر  هدننک  هضرع  عجرم   UNILIGHT یتراجت مان   P159 لدم یکراپ  غارچ  هعطق  هیاپ  الاک :  مان 

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

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا 09189846252 ههام -  تخادرپ 3  هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36227161-087  ، 36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکراپ یکراپ غارچ   غارچ هعطق   هعطق هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 7474
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نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  یتسویپ  لیاف  قبط  ییانشور  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001079000011 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رونلگ هدنزاس  عجرم   w 1000 ناوت سونو  حرط  یا  هطوحم  دربراک  تساکیاد  موینیمولآ  نکفا  رون  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 2 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

کیرتکلا نایاش  یتراجت  مان  قرب  نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلامیه  حرط   W 150 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
کیرتکلا نایاش  یتراجت  مان  قرب  نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلامیه  حرط   W 100 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هناماس  رد  یتسویپ  لیاف  قبط  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  هناماس  یاهدکناریا  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن جرد  نانمس )  یولیس  دصقم (  ات  لمح 

3517713111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  ولیس  یصاصتخا  هداج  رنهاب  دیهش  نابایخ  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327713-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327264-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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ولدارم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5413089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  اهب  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005764000005 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ولدارم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 38 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5668115458 یتسپ :  دک  ولدارم ،  رهش  - رهش نیگشم  - لیبدرا رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32562257-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32562257-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   ) ینتب ولبات  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو 

1101000278000079 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کارا کولب  سراپ  ینامتخاس  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   m 1/5 زیاس ینتب  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ردرد   جردنم   جردنم طیارش   طیارش قبط   قبط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

تبث تبث هناماسرد   هناماسرد یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیقدوش   تمیقدوش هداد   هداد تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبطدشاب   قبطدشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  ) ) ینتب ینتب ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( ددرگ ددرگ جرد   جرد مالعتسا   مالعتسا یتسویپ   یتسویپ مرفاب   مرفاب تقباطمو   تقباطمو

7777
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رهش دالوف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادناتسا هتشسش  کازوم  عبرم  رتم  شرف 40*40 و 2500  کولب  عبرم  رتم  دیرخ 3000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن تمیق  هئارا  مالعتسا  تسویپ  قبط  ناگدننک  تکرش  تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101093426000046 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نالبس  زاس  کبس  نیون  هدنزاس  عجرم  یکشم  گنر   32/5x19/5x6 cm داعبا یرهش  ناملبم  هیال  ود  هیور  اب  سونو  ینتب  شرفگنس  الاک :  مان 
سکارآ یتراجت  مان  نالبس  زاس  کبس  نیون 

ددع 30000 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچرق 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 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس تعرس  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000076 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقبلاطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  موس  کی  هجو  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادناتسا رادناتسا هتشسش   هتشسش کازوم   کازوم عبرم   عبرم رتم   رتم   25002500 وو     4040 ** 4040 شرف   شرف کولب   کولب عبرم   عبرم رتم   رتم   30003000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

جنس جنس تعرس   تعرس نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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ناتسلگ ناتسا  تالیش  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهآ طخ  ددرت  دنب  هار  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000195000028 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتسگ نامرآ  هدنزاس  عجرم  اسگآ  یتراجت  مان   W 150 روتوم ناوت   m 6-4 لوط  AGSA506NT لدم یپوکسلت  یوزاب  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

اتیهانآ رتسگ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اتیهانآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیکفت هب  داهنشیپ  هئارا  رد  نینچمه  دشابیم و  مالعتسا  نیا  کالم  تسویپ  تادنتسم  رد  جردنم  تاصخشم  افرص  دشابیم و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  هعطق  ره  یاهب 

دشابیم یدقن  تروصب  رابتعا  دوجو  تروص  رد  ههام و  ود  تخادرپ  تلهم  اب 

4916687165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  تالیش  لک  هرادا  یراکش - دیهش  راولب  ناگرگ - ناتسلگ - ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32345770-017  ، 32339326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32339315-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نهآ نهآ طخطخ   ددرت   ددرت دنب   دنب هار   هار نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ 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 18 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  ینارمع  یاهراک  تهج  زاین  دروم  حلاصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094629000015 زاین :  هرامش 

یراجاغآ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناتسزوخ  نامیس  هدنزاس  عجرم  ینت  نزو  یدنب  هتسب  دقاف  پیت 5  نامیس  الاک :  مان 

نت 150 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  هتسکش  هسام  الاک :  مان 
نت 2000 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

یراجاغآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6371783117 یتسپ :  دک  دهاش ،  نابایخ  یراجاغآ  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  یراجاغآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52663030-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52663031-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5413628 حرط  ناوخ  کالپ  یاهنیبرود  هحفص 31)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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 حطس   حطس ینارمع   ینارمع یاهراک   یاهراک تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-868-14010145 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 11-04-1401 عورش 05-04-1401 - ریاس - هورگ  هرکرک 90*76 - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالآ قاری  هیهت  اب  یپتسا  یا  هشیش  هرادج  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090048000064 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

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

.تسا یمازلا  تمیق  مالعتسا  مرف  یراذگراب  یدابآرهش 09153493127 ،) یاقآ  تالاوس ( هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یرورض  وگخساپ  هارمه  هرامش  جرد 

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  یروانف  ملع و  کراپ  وجشناد 4 _  نابایخ  یوربور  وجشناد _  راولب   _ نادهاز نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816893111 یتسپ : 

33410086-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33410087-054 :: 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

7676 ** 9090 هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8282

تالآ تالآ قاری   قاری هیهت   هیهت اباب   یپتسا   یپتسا یایا   هشیش   هشیش هرادج   هرادج بصن   بصن ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه یمالساداشراو  گنهرف  لک  هرادا  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  تاقلعتمو  مزاولابروسناسآ  کیتاموتا  مامت  برددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000173000096 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناغم رب  جوا  ربناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  راک  ناور  هدنزاس  عجرم  یپوکسلت  روسناسآ  نیباک  کیتاموتا  مامت  لماک  رد  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت.تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه  تسا  یمازلا  یکنابابش  هیدیئاتو  طبترم  یلغشزوجم  هئارا.دشابیم  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم نادمه  ناتسا  ناگ  هدننک  نیماتاب  تیولا.داشرا  لک  رادا  برد 

6514699957 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  حتفم  راولب  یادتبا  یتخت  هارراهچ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2512119-081  ، 32512117-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32512222-081 :: 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

نادمه نادمه یمالساداشراو   یمالساداشراو گنهرف   گنهرف لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتمو   تاقلعتمو مزاولابروسناسآ   مزاولابروسناسآ کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت برددیرخ   برددیرخ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپماد لک  هرادا  تومیر  اب  یقرب  یوزاب  بصن  هیهت و  یدورو و  شرف  گنس  یلصا ،  برد  یزاسون  یزاسهب و  تایلمع  تهج _ :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا 

1101003426000065 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/13 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  تاحیضوت   _ :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  رب  ات ...  لیاسو  ییاج  هباج  زا  هژورپ  هیلک  یارجا  _ 

هنازخ 24/10/1403 دانسا  دصرد  هنازخ 26/06/1403 و 40  دانسا  دصرد  یدقن و 60  دصرد  تروص 2  هب  یرادا  لحارم  یط  دادرارق و  مامتا  زا  دعب  هنیزه  _ 
دوش یم  تخادرپ 

8174835135 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپماد  لک  هرادا  هیریما  کرهش  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37800816-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37812382-031 :: 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

تومیر تومیر اباب   یقرب   یقرب یوزاب   یوزاب بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   یدورو   یدورو شرف   شرف گنس   گنس یلصا ،  ،  یلصا برد   برد یزاسون   یزاسون وو   یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8585
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دزی ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموینیمولآ یا  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001080000006 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عافترا 3/50 راک 4/84  - ضرع  -  ktm 600 روتوم نیوال 80 -  قرو  تاصخشم :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8913788131 یتسپ :  دک  نارمچ ،  رتکد  دیهش  نابایخ  یناشاک  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36230078-035  ، 36246340-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36240281-035 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نهآ5413453 طخ  ددرت  دنب  هار  هحفص 61)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 8686
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یتموکح تاریزعت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5412584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدمب نارهت  ناتسا  یتموکح  تاریزعت  یاهنامتخاس  رد  هدش  بصن  راگن  ورتکلا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاسکی 

ددرگ هعلاطم  تاحیضوت  لیاف  امتح 
1101003020000035 زاین :  هرامش 

یتموکح تاریزعت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسکی  تدمب  نارهت  ناتسا  یتموکح  تاریزعت  یاهنامتخاس  رد  هدش  بصن  راگن  ورتکلا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس رد  روتکاف  شیپ  قاصلا  ندوب  یمازلا 

ددرگ هعلاطم  تاحیضوت  لیاف  امتح 

1314665351 یتسپ :  دک  کالپ 1816 ،  داژن  یقیتع  هچوک  شبن  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564327-021  ، 42564429-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42564435-021 :: 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

لاسکی لاسکی تدمب   تدمب نارهت   نارهت ناتسا   ناتسا یتموکح   یتموکح تاریزعت   تاریزعت یاهنامتخاس   یاهنامتخاس ردرد   هدش   هدش بصن   بصن راگن   راگن ورتکلا   ورتکلا هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تاحیضوت   تاحیضوت لیاف   لیاف امتح   امتح
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لیبدرا ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  رمحا  لاله  تیعمج  هتسب  رادم  نیبرود  تاموزلم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005224000012 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  رمحا  لاله  تیعمج  هتسب  رادم  نیبرود  تاموزلم  تازیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614713414 یتسپ :  دک  یتخت ،  مویداتسا  بنج  ماما -  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234000-045  ، 33231300-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232000-045 :: 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

رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  اب  نژیو  کیاه   ip نیبرود ددع  هلاناک و12 رآ 12  یو  ما  هاگتسد  لماش 2  هتسب  رادم  نیبرود  کپ  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گراخ ملید و  یاهناتسرهش 

1101003335000027 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   IP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ناتسا  یموب  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514657153 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یوفص  باون  نابایخ  یناربیتشک  هار  راهچ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326927-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326883-077 :: 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 هبهب   رمحا   رمحا لاله   لاله تیعمج   تیعمج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8888

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   نژیو   نژیو کیاه   کیاه   ipip نیبرود   نیبرود ددع   ددع 1212 وو هلاناک   هلاناک   1212 رآرآ   یویو   ماما   هاگتسد   هاگتسد   22 لماش   لماش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود کپکپ   22 ناونع : : ناونع
گراخ گراخ وو   ملید   ملید یاهناتسرهش   یاهناتسرهش
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نالیگ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5413049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003160000017 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  قباطم  - 

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

1401/04/18 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یراذگراب  لیمکت و  هناماس  رد  تسویپ  مرف  دشاب و  نالیگ  ناتسا  یموب  تسیاب  یم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4164874319 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  نابایخ 115  شبن  راسلگ  تشر  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33726343-013  ، 33721545-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33721546-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنب هار  تقرس و  رادشه  متیسی  لایر  هتسب  رادم  نیبرود  تازهجت  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007008000123 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/05/31 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنب هار  تقرس و  رادشه  متیسی  لایر  هتسب  رادم  نیبرود  تازهجت  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

38254930-083  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ نالیگ یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف شزومآ   شزومآ لکلک   هرادا   هرادا تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دنب دنب هار   هار وو   تقرس   تقرس رادشه   رادشه متیسی   متیسی لایر   لایر هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازهجت   تازهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9191
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ناتسلگ ناتسا  تالیش  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000195000029 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRDS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   MP 4 دنمشوه رتمیلیم  تباث 3/6  زنل  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیکفت هب  داهنشیپ  هئارا  رد  نینچمه  دشاب و  یم  مالعتسا  نیا  کالم  تسویپ  تادنتسم  رد  جردنم  تاصخشم  افرص  دشاب و  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  هعطق  ره  یاهب 

دشاب یم  یدقن  تروصب  رابتعا  دوجو  تروص  رد  ههام و  ود  تخادرپ  تلهم  اب 

4916687165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  تالیش  لک  هرادا  یراکش - دیهش  راولب  ناگرگ - ناتسلگ - ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32345770-017  ، 32339326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32339315-017 :: 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 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9292
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  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 20 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادو تلاب  تباث  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000071 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  74 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگراب  یکینورتکلا  تروص  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماسرد  سپس  ددرگاضما  رهم  لیمکت  تمرف  ربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: 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

مادو مادو تلاب   تلاب تباث   تباث نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393
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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 " ) " ) b m sb m 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 " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 07 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  یاه  هشقن  اب  قباطم  یدازآ  هبعش  تخاس  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  یباختنا  تمدخ  دک 

1101000155000039 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ارجا تسویپ  تاصخشم  طیارش و  قبط  یتسیاب  تمدخ  تسا .  هدیدرگ  نعت  یراذگ  تمیق  تهج  افرص " هباشم و  یباختنا  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تساوخرد لاطبا  هب  راتخم  کناب  هناماس  قیرط  زا  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد  .دشاب  یم  یمازلا  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  مرف  لاسرا  لیمکت و  انمض.ددرگ "

دشاب یم 

7613856993 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  ملعم  نابایخ  یادتبا  سدق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269472-034 :: 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

تاقلعتم5412570 تازیهجت و  هیلک  اب  هتسبرادم  یاه  هحفص 31)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

جنس5413325 تعرس  نیبرود  بصن  هحفص 61)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کیفارت5413628 حرط  ناوخ  کالپ  یاهنیبرود  هحفص 31)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هبعش5413961 تخاس  هحفص 31)ریز  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

یحارط و5413346 هارمه  هب  تناس  فقس 50  تناس و  بذاک 30  فک  رتم  عافترا 4  اب  رورس 5*5  قاتا 
یناشن شتآ  نامزاس  زوجم  اب  مالعا  عافتا و  متسیس 

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هبعش هبعش تخاس   تخاس ریز   ریز ناونع : : ناونع 9494
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهشوب ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  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 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  نالعا  ئافطا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

دشاب اتفا  زوجم  یاراد  هدننک  نیمات 
1101004160000011 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ییالط یامنرات  هدننک  هضرع  عجرم  نژوریاپ  یتراجت  مان  ردنلیس   EXA-30 لدم  m^3 30 تیفرظ قیرح  ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ییاراد  داصتقا و  روما  لک  هرادا  تعاس  نادیم  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334945-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333494-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

لیوحت و5412887 .تسیل  قباطم  ایرآ  ردنلیس و  رذآ   ، ایاب دنرب  هدننک  شوماخ  لوسپک  دادعت 48 
دنشاب یناشن  شتآ  نامزاس  دات  دروم  دیاب  مالقا  یمامت   . لحم رد  ییامناج 

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ5413168 تسیل  قباطم  قیرح  نالعا  متسیس  هحفص 40)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5413247 نالعا  افطا و  هحفص 80)متسیس  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح نالعا   نالعا وو   افطا   افطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9595

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aun4c5qar7dcr?user=37505&ntc=5413247
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5413247?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رون مایپ  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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5413754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیزیف تظافح  تینما و  ظفح  یارب  یماظتنا  تکرش  روضح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090401000004 زاین :  هرامش 

رون مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرفب لصلح  سامت  یلکوت  رتکد  یاقآ  بانج  اب  رتشیب  یگنهامه  تهج  افطل  یکیزیف .  تظافح  تینما و  ظفح  یارب  یماظتنا  تکرش  روضح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09364354936

1955643183 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یزک  رم  نامزاس  لخن  نابایخ  شترا  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23322956-021  ، 23320000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22441511-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تظافح تینما و   :: 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

یکیزیف5413754 تظافح  تینما و  ظفح  یارب  یماظتنا  تکرش  هحفص 81)روضح  تظافح  ( تظافح وو   تینما   تینما

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5413628 حرط  ناوخ  کالپ  یاهنیبرود  هحفص 31)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنب5413144 هار  تقرس و  رادشه  متیسی  لایر  هتسب  رادم  نیبرود  تازهجت  یرادهگن  هحفص 73)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نهآ5413453 طخ  ددرت  دنب  هار  هحفص 61)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یکیزیف یکیزیف تظافح   تظافح وو   تینما   تینما ظفح   ظفح یارب   یارب یماظتنا   یماظتنا تکرش   تکرش روضح   روضح ناونع : : ناونع 9696

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کتسب یرادنامرف   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زایندروم تاقلعتم  اب  هنایار  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004238000002 زاین :  هرامش 

کتسب یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هنایار  سیک  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
کتسب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  تخادرپ  اهنآ  هنیزه  لیاسو  لیوحت  زادعب  هک  دشاب  یم  شورف  زا  سپ  تامدخ  تلع  هب  یموب  یاه  هدنشورف  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7961995553 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یا -  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  کتسب -  ناتسرهش  سابعردنب - کتسب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44323889-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44323031-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زایندروم زایندروم تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه یزکرم  نادنز   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکمایپ ینفلت و  یروضحریغ  یهد  تبون  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004514000086 زاین :  هرامش 

نادمه نادنز  هدننک :  رازگرب 
یکمایپ ینفلت و  یروضحریغ  یهد  تبون  هناماس  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج کمایپ  لاسرا  ناکما.دشاب  هتشاد  یهد  تبون  هزوح  دروم  لقادح 5 فیرعت  ناکما.دشاب  هتشاد  یکمایپ  یتوص و  سامت  یرارقرب  ناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابن هنایلاس  کارتشا  هب  دودحم.دشاب  هتشاد  ار  هدش  هتفرگ  تبون  وغل  صوصخرد  کمایپ  لاسرا  ناکما.دشاب  هتشاد  یریگ  تبون  دات  مدع  ای  دات 

6518156951 یتسپ :  دک  نادمه ،  یزکرم  نادنز  - دابآ مارهب  یعرف  هداج  - نارهت هداج  رتمولیک 5  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34372863-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34372462-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکمایپ یکمایپ وو   ینفلت   ینفلت یروضحریغ   یروضحریغ یهد   یهد تبون   تبون هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 9898
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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5413230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  لاصتا  لباک  اب  هارمه  لوف  رازفا  مرن  اب  هارمه   OBD TOOLS لدم لباترپ  گاید  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینارولگ 09169652747 سدنهم 
1101004364000143 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وردوخ ناکسا  روتوم  هدننک  هضرع  عجرم  وردوخ  یبای  بیع  روتکژنا و  تست  دربراک   VSCAN لدم لباترپ  گاید  وردوخ  بای  بیع  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  همانرب  شزومآ  هارمه  لاصتا  لباک  اب  هارمه  لوف  رازفا  مرن  اب  هارمه   OBD TOOLS لدم لباترپ  گاید  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینارولگ 09169652747 سدنهم  یگنهامه 

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زایندروم5412856 تاقلعتم  اب  هنایار  هحفص 82)سیک  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5413026padvish-antivirus ultimate شیوداپ سوریو  یتنآ  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.مالعتسا5413030 رد  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  سوریو  یتنآ  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناردنزام5413041 ناتسا  یاهرورس  اه و  هنایار  هکبش و  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 18)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکمایپ5413133 ینفلت و  یروضحریغ  یهد  تبون  هحفص 82)هناماس  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5413139 ) cisco یداهنشیپ نژرو  نیرخآ  هب  زا 2.4   ISE یناسرزورب ددع )  دادعت 1  هب  سنسیال ( 
 ( ددع دادعت 1  هب 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاصتا5413230 لباک  اب  هارمه  لوف  رازفا  مرن  اب  هارمه   OBD TOOLS لدم لباترپ  گاید  هحفص 82)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

لاصتا لاصتا لباک   لباک اباب   هارمه   هارمه لوف   لوف رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   هارمه   هارمه   OBD TOOLSOBD TOOLS لدم   لدم لباترپ   لباترپ گاید   گاید هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9999
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنکو5413357 تیریدم  یرازفا  مرن  عماج  هناماس  ینابیتشپو  شزومآ   ، یزادنا هار  ، بصنو دیرخ 
(NETBILL) تن رتنیا  هکبش  ناربراک 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوفوس5413421 لاوریاف  سنسیال و  هنالاس  ینابیتشپ  دیدمت و  هحفص 18)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشهوژپ5413433 لاتروپ  تیاس و  هحفص 18)یحارطزاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5413441open-e رازفا مرن   + dl380 g10 هحفص 18)رورس یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5413443 مرن  هحفص 18)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگیتروف5413461 لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5414040CGS هاگتسیا رد  بویعم  ریگ  هزادنا  صیخشت  تهج  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  هحفص 6)یحارط و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاین5414157 دروم  یتینما  هکبش و  هب  طبترم  تازیهجت  هحفص 11)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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