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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 ریت   ریت   2222 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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   150هکس , 050 , 000150 , 050 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   145,080هکس , 000145,080 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 13,3002 سیئوس13,300 سیئوس کنارف   322کنارف ,400322 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,400 , 00082 ,400 , اداناک000 اداناک رالد   242رالد ,600242 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   91لایر ,38091 ,380

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,430 , 00052 ,430 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,80030 ,800

رایع رایع   1818 یالط   ,13,815یالط 00013,815, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ374,830374,830دنوپ نپاژ نینی   دصکی   230دصکی ,720230 ,720

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
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8585))

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

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

زا 81 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 30

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

( یهگآ دادعت 25  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 21  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 63

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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 

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

زا 81 ھحفص 2 
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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  " ) 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 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

زا 81 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 81 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005014000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483387 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا  سوریو  یتنآ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

یناریا سوریو  یتنآ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/07/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لاله تیعمج  هرامش 2654  یمسای -  دیشر  نابایخ  شبن  دامادریم  زا  رتالاب  جع -  رصعیلو  خ   ، 1996835111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تالماعم یاروش  هناخریبد  یمومع  روما  هافر و  لک  هرادا  لوا  هقبط  حلص  نامتخاس  رمحا 

:: 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

یناریا یناریا سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 81 ھحفص 5 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000060000088 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483497 :: هرازه هرازه :: 1401/05/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  اهناتسرهش  دهشم و  هاگشناد  هعبات  یاههاگنامرد  اهناتسرامیب و  یارب  یناتسرامیب  تاعالطا  یاهرازفا  مرن  ءاقترا  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ) یاه  لیاف  تاجردنم  حرش  هب   ) تاعالطا یروانف  تیریدم 

دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دهشم و هاگشناد  هعبات  یاههاگنامرد  اهناتسرامیب و  یارب  یناتسرامیب  تاعالطا  یاهرازفا  مرن  ءاقترا  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تسویپ ) یاه  لیاف  تاجردنم  حرش  هب   ) تاعالطا یروانف  تیریدم  لحم  رد  اهناتسرهش 
20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/05/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شناد و کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  هاگشناد -  یزکرم  نامزاس   ، 9177899191 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لوا هقبط  تمالس - 

:: 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

یناتسرامیب یناتسرامیب تاعالطا   تاعالطا یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ءاقترا   ءاقترا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 81 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004106000089 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483534 :: هرازه هرازه :: 1401/05/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد  تارابتعا  لحم  زا  کی  ماهف   GPRS لوژام اب  دنمشوه  هفرعت  دنچ  یلاتیجید  زاف  کت  روتنک  هاگتسد  ( 2000  ) رازه ود  دادعت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلخاد تارابتعا  لحم  زا  کی  ماهف   GPRS لوژام اب  دنمشوه  هفرعت  دنچ  یلاتیجید  زاف  کت  روتنک  هاگتسد  ( 2000  ) رازه ود  دادعت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,920,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1401/08/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

عیزوت تکرش  هاگتسد - دصراهچ  بنج  ناریا – یمالسا  یروهمجراولب  سابعردنب –  ، 7913675115 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره  ناتسا  قرب  یورین 

31201595 و 076-31201529 نفلت :

:: 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

ماهف ماهف   GPRSGPRS لوژام   لوژام اباب   دنمشوه   دنمشوه هفرعت   هفرعت دنچ   دنچ یلاتیجید   یلاتیجید زاف   زاف کتکت   روتنک   روتنک هاگتسد   هاگتسد ( ( 2 0002000  ) ) رازه رازه ودود   دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 81 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sehczmzuq99mw?user=37505&ntc=5483534
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5483534?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

17-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/04/21هرامش زا  یراک  زور  تدم 5  هب   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19  تیاغل 

هاگن مین   :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483202 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقافتا تایلمع  یاهوردوخ  رازبا  قاتا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همانتنامض تروص  هب  لایر  نیمضت 1.625.000.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 220.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای در  رد  سراف  قرب  عیزوت  تکرش  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  ینوناق  تاروسک  یاه  هنیزه  هیلک  تخادرپ  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب 

.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق 

تاکرادت روما  نفلت  نفلت 80-07132319374  اردصالم  نیطسلف و  لصافدح  لدعم  نابایخ  زاریش  سردآ  هب  سراف  قرب  عیزوت  تکرش  رازگ :  هصقانم   :: سردآ سردآ
 07132317869

تاکرادت  روما  سراف -  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  اردصالم  نیطسلف و  لصافدح  لدعم  نابایخ  زاریش  (: فلا تکاپ  دانسا ( لیوحت  لحم  سردآ 
تاعامتجا نلاس  مراهچ  هقبط  سراف -  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  : هصقانم یرازگرب  لحم 

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main www.farsedc.ir

:: 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  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

739/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادنا مشچ  کراپ  سا  یت  یب  تاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399385 :: 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

تاقافتا تاقافتا تایلمع   تایلمع یاهوردوخ   یاهوردوخ رازبا   رازبا قاتا   قاتا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

زادنا زادنا مشچ   مشچ کراپ   کراپ ساسا   یتیت   یبیب   تیاس   تیاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 81 ھحفص 8 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091701000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483381 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداس 140109  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  هصقانم  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رورس تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,154,100,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/06/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش  ، 7135717991 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003067000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483474 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئویدار  تاطابترا  نابیتشپ و  یلصا و  هداد  زکارم  ینابیتشپ  تامدخ و  روما  یراذگاو  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئویدار تاطابترا  نابیتشپ و  یلصا و  هداد  زکارم  ینابیتشپ  تامدخ و  روما  یراذگاو  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم 
08:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم تکرش  تاطابترا  ترازو  هعومجم  یدورو 21  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ   ، 1631713911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تسپ

:: 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

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

یئویدار یئویدار تاطابترا   تاطابترا وو   نابیتشپ   نابیتشپ وو   یلصا   یلصا هداد   هداد زکارم   زکارم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 81 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092500000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483523 :: هرازه هرازه 08:30دکدک   تعاس :   - 1401/05/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع )  CONTROLLER RAID(2 رلرتنک دیر  ددع ،) کی   ) رتویپماک سیک  ددع ، ) 4) کر رورس ، هاگتسد  دیرخ 3 

( ددع  CONTROLLER RAID(2 رلرتنک دیر  ددع ،) کی   ) رتویپماک سیک  ددع ، ) 4) کر رورس ، هاگتسد  دیرخ 3  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   875,900,000 نیمضت :  غلبم 

ًادج تساوخرد  دروم  یاه  دلیف  رد  یفاضا  دانسا  یرازگراب  زا  یرازگراب و  هناماس  رد  دانسا  رد  دوجوم  تاحیضوت  قبط  کرادم  هیلک  مهم : رکذت  نیمضت :  تاحیضوت 
.دیئامن  یراددوخ 

تعاس 13:30  1401/08/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یر  رهش : 

 1874614141 یتسپ :  دک 
نارهت رهش  شش  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  لیقع -  نب  ملسم  شبن  یرتم -  نابایخ 24  یررهش - 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لوژام5483534 اب  دنمشوه  هفرعت  دنچ  یلاتیجید  زاف  کت  روتنک  هاگتسد  ( 2000  ) رازه ود  دادعت  دیرخ 
ماهف  GPRS

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اتسور5483535 حطس  یریوصت  شیاپ  هحفص 10)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CONTROLLER RAIDCONTROLLER RAID  رلرتنک رلرتنک دیر   دیر رتویپماک   ، ، رتویپماک سیک   سیک کرکر ،  ،  رورس ، ، رورس ناونع : : ناونع 88

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/4/28هرامش خیرات 1401/4/23  زا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ardabilcity.ir :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هیمورا زا  رباعم (  ییادز  خی  فراصم  یارب  یکاروخ  ریغ  کمن  لمح  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 25.680.000.000  غلبم  - 

هام ارجا 3  تدم  - 

لایر  نیمضت 1.285.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شزرو  نادیم  هبعش  تارداص  کناب  دزن  لیبدرا  یرادرهش  مانب  رهپس 0106630762004  باسح  هرامش  هب  ار  نیمضت  غلبم 

ددرگیم  توعد  روشک  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  ای  یزاسرهش و  هار و  ترازو  زا  لقن  لمح و  تیحالص  یاراد  اه  تکرش 
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  هنیزه 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییادز   ییادز خیخی   فراصم   فراصم یارب   یارب یکاروخ   یکاروخ ریغ   ریغ کمن   کمن لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2999 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا  دانسا  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 11 یرادرهش  هدودحم  حطس  رد  یریگزرد  تلافسآ و  شکور  شارت و  تایلمع  - 

وا 2 هیحان  حطس  رد  ور  هدایپ  لوادج و  راهنا ،  تمرم  یرادهگن و  تایلمع 
حلسم  نتب  هلول  زا  هدافتسا  اب  رصعیلو  ات  هاگشناد  نابایخ  لصاف  دح  یروهمج  نابایخ  یحطس  یاهبآ  لاقتنا  یروآ و  عمج  ریسم  یارجا  تایلمع 

هقطنم 11 یرادرهش  تالحم  یارس  یرادا و  یاهنامتخاس  یاهروسناسآ  تاسیسات و  یربهار  یرادهگن و  ریمعت ، تایلمع  -
وا 3 یحاون  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یدومع و  میالع  ضیوعت  ریمعت و  تایلمع  یارجا  - 

یهگآ  لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 
یسمش هام  هن  یلا 13  دراوم 12  یسمش  لاس  کی  یلا 11  دروم 1  تامدخ  ماجنا  تدم 

دروم 4 روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  ای  دناب  هار و  هبتر 5  یاراد  دروم 2 و 3  دناب و  هار و  هبتر 5  لقادح  یاراد  دروم 1  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا هرداص  هوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  یراکنامیپ  تراک  یاراد  تسیاب  یم  روکذم  دراوم  رب  هوالع  هدوب و  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  هبتر 5  لقادح  یاراد 
زا راکنامیپ  تیحالص  ربتعم  یهاوگ  هبتر و  یاراد  ای  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت و  ترازو  زا  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  دروم 5  یرادرهش  ینارمع  ینف و  تنواعم 

یلایر و تیفرظ  یاراد  طبترم و  ربتعم و  تیحالص  صیخشت  ینف و  ناوت  نعت  همانیهاوگ  یاراد  دروم 6 و 7  تاسیسات و  هتشر  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس 
یرادرهش یرهش  تامدخ  روما  یرهش  هعسوت  یزیر و  همانرب  لک  هرادا  زا  طبترم  ربتعم و  همانیهاوگ  یاراد  ای  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  ماجنا  زاجم  فقس 

دنشاب و نارهت  یرادرهش  رد  یراک  دازآ  تیفرظ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتسر  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد  یلا 11  دروم 8  دنشاب  نارهت 
همانیهاوگ یاراد  تسیاب  یم  یلا 5 و 8 و 11  دروم 1  دشاب  هتشاد  رارق  نارهت  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هناماس  رد  دیاب  ناراکنامیپ  مان  نینچمه 

...ینمیا تیحالص  دات 

مود هقبط  هرامش 1  نامتخاس  نیوزق  نابایخ  نیوزق  نادیمرد  عقاو  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  تاداهنشیپ  لوبق  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ

84161202 - 841617 :: نفلت :: business tehran.ir bus.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

یریگزرد یریگزرد وو   تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   شارت   شارت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1010

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

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

2001001467000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483386 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 1 ) دیدجت  ) نادابآ - زاوها روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هصقانم 1 ) دیدجت  ) نادابآ - زاوها روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
95,132,888,744 یلام :  دروآرب 

لایر   4,757,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/08/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 : نفلت فراع  نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ :   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-33365140-33365139-33338641

:: 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

ونهد یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094042000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483535 :: هرازه هرازه 10:00دکدک   تعاس :   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یر  ناتسرهش  ون  هد  یرایهد  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،

یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   432,244,000 نیمضت :  غلبم 
تعاس 12:00  1401/09/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یر  رهش : 

 1819151663 یتسپ :  دک 
ونهد یرایهد  نامتخاس  دجسم  نابایخ  ونهد  یاتسور  انیس  نبا  نادیم  رصمق  هداج  ناود  هلچ  دیهش  راولب  رهشرقاب  نارهت 

:: 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

روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 111 1

اتسور اتسور حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

25-22-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  پاچ و  خیرات  زا  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ونابرهش یشزرو  یگنهرف - هعومجم  هاگشاب )  ) یزاسندب نلاس  هدیازم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ونابرهش یشزرو  یگنهرف  هعومجم  انوس  رختسا و  هدیازم 

شش هقطنم  حطس  رد  کشخ  یاه  دنامسپ  یروآ  عمج  ءادبم و  رد  کیکفت  تایلمع  هدیازم 
شش هقطنم  یحاون 3 و6  حطس  رد  یپیکا  تروصب  یکیفارت  تازیهجت  یدومع و  مئالع  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  هصقانم 

هنیزه.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد 

نامتخاس یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نادیم  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  رد  عقاو  نارهت  هقطنم 6  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا  تفایرد :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دحاو  موس  هقبط  کی ، هرامش 

، ود هرامش  نامتخاس  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نادیم  یدابآ ، دسا  نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  رد  عقاو  نارهت  هقطنم 6  یرادرهش  یزکرم  هناخریبد  لیوحت :
فکمه هقبط ی 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناناوج یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تلود  کینورتکلا  کرادت  هناماس  هب  : حرش یوضر  ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  هبعش  تهج 17  یدالوف  هرکرک  بصن  هیهت و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   یدومع   یدومع مئالع   مئالع یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1313

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 81 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتسور5483535 حطس  یریوصت  شیاپ  هحفص 10)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناریا نابز  نوناک  عماج  هناماس  زکارم (  داتس و  رد  حوطس  تیفرظ  تارغت  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000039 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( نابز نابز نوناک   نوناک عماج   عماج هناماس   هناماس زکارم (  (  زکارم وو   داتس   داتس ردرد   حوطس   حوطس تیفرظ   تیفرظ تارغت   تارغت یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادا تلادع  ناوید   :: 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   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000079 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هچراپکی  یاهرازفا  مرن  یاقترا  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51203845-021  ، 46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 81 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qwcrpewblh4s2?user=37505&ntc=5482044
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5482044?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تشر یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  تاعالطا  یروانف  اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراکروما  یمجح  یراذگاو  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا طیارش  هچرتفد 

1101093941000007 زاین :  هرامش 
تشر ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا ینابیتشپ  یربهار و  تاعالطا (  یروانف  اب  طبترمروما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراکروما  یمجح  یراذگاو  تمدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن راذگاو  مالعتسا  تروص  هب  یصاصتخا  یمومع و  طیارشاب  قباطم  ...و ) یا  هنایار  هکبش   ، رازفا مرن  ، رازفا تخس 

 : یتسپ دک  نالیگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  نامتخاس  یدضع -  هاگشزرو  یوربور  وجمان -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194173774

33486424-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33486423-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب قباطم   قباطم تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف اباب   طبترم   طبترم روما   روما لماک   لماک ششوپ   ششوپ تهج   تهج تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراکروما   یسانشراکروما یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
مالعتسا مالعتسا طیارش   طیارش هچرتفد   هچرتفد

1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  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 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا ویشرآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003113000012 زاین :  هرامش 

سراف کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7188773535 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یبونج نامیا  - ملعم نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36320917-071  ، 36320802-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36321824-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاباگم ناب 50  یانهپ  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یپ 27 یا 

ییویدار تازیهجت  هراجا 
لاسکی تدم 

1101001093000038 زاین :  هرامش 
ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یمیظع  ینیسح و  مناخ  هرامش 88492253  اب  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 1818

ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت هراجا   هراجا یپیپ  2727   یایا   تیاباگم   تیاباگم   5050 دناب   دناب یانهپ   یانهپ سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  تسپ  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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالسا بالقنا  نکسم  داینب  مرف  لیمکت  یتسپدک و  تاعالطا  یزاسدکوئژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001528000018 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 17167 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالسا بالقنا  نکسم  داینب  مرف  لیمکت  یتسپدک و  تاعالطا  یزاسدکوئژ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515894931 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تعنص  ملع و  راولب  اضر  ماما  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33372115-023  ، 33322277-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332277-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظان دات  اب  یروضح و  تروص  هب  هرود  یرازگرب  هرود ،) 1  ) تعاس تدم 30  هب  هتفرشیپ   - Revit رازفا مرن  یشزومآ  سالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشزومآ

1101001022000521 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 
هرود 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یشزومآ رظان  دات  اب  یتسویپ و  تسیل  دافم  طیارش  قبط  هرود ،) 1  ) تعاس تدم 30  هب  هتفرشیپ   - Revit رازفا مرن  یشزومآ  سالک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88110000-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم نکسم داینب   داینب مرف   مرف لیمکت   لیمکت وو   یتسپدک   یتسپدک تاعالطا   تاعالطا یزاسدکوئژ   یزاسدکوئژ ناونع : : ناونع 2020

هتفرشیپ هتفرشیپ  - - RevitRevit رازفا   رازفا مرن   مرن یشزومآ   یشزومآ سالک   سالک ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: لیذ حرشب   Kaspersky سوریو یتنآ  رازفامرن  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced

1101001049000054 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوریفماک نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوریفماک نامردو  تشادهب  هکبش  رازفا  مرن   / رازفا تخس  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090515000013 زاین :  هرامش 

زوریفماک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  هطوبرم  نیناوق  قبط  تادنتسمو  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7387187783 یتسپ :  دک  نمیناخرهش ،  ، یلامش زوریفماک  تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43625104-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43625104-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KasperskyKaspersky سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفامرن   رازفامرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

نامردو نامردو تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش رازفا   رازفا مرن   مرن  / / رازفا رازفا تخس   تخس یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2323
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لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهالاک تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوتدیلک  هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  ید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ 

1101005202000210 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   PIONEER یتراجت مان   DVR-S19 LBK لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوتدیلک  هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  ید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلک دیلک هحفص   هحفص دپدپ - - سوم   سوم رآرآ -  -  یویو   یدید   ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا یلک  طیارش  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004037000001 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

مالعتسا هدنرب  طسوت  لاسکی  تدم  هب  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  قباطم  ربراک  دادعت 600  هب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیرخ  مالعتسا  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ربراک  600 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب طسوت  لاسکی  تدم  هب  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  قباطم  ربراک  دادعت 600  هب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا

4513713137 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یرادناتسا  نارمچ -  دیهش  راولب  مئاق -  نادیم  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33143374-024  ، 33141-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33143253-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  ناوخارف  قبط  یتراهم  درادناتسا  هس  یکینورتکلا  یاوتحم  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004184000012 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تسرهف 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ناتسا  یموب  امتح  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09174019156  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

7514869971 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  تیلضف خ  هار  راهچ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320865-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320865-077 :: 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 یلک   یلک طیارش   طیارش قباطم   قباطم ناونع : : ناونع 2525

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل ناوخارف   ناوخارف قبط   قبط یتراهم   یتراهم درادناتسا   درادناتسا هسهس   یکینورتکلا   یکینورتکلا یاوتحم   یاوتحم دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ددع - دنمشوه 500 تراک   - هاگتسد یتعنص 4 دله  دنه  - هبترم کی  دنمشوه  هیوهت  ینف  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1101001010000059 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یریخ اضرمالغ  هدننک  هضرع  عجرم   KLNQVAN یتراجت مان   CK557 لدم  PVC سنج دنمشوه  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
ریبدت دهشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   THC52 لدم نیکرتشم  روتنک  تئارق  دله  دنه  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD یزاس یصخش  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

- تسویپ تاصخشم  قبط  ددع - دنمشوه 500 تراک   - هاگتسد یتعنص 4 دله  دنه  - هبترم کی  دنمشوه  هیوهت  ینف  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126948955- تسا هدنشورف  هدهعب  اهتیلویسم  اه و  هنیزه  هیلک  - تسیمازلا تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  روتکاف  شیپ  هیارا  - تسویپ ینف  تاصخشم  قبط 

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

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 500500 دنمشوه   دنمشوه تراک   تراک  - - هاگتسد هاگتسد یتعنص  44 یتعنص دله   دله دنه   دنه -- هبترم هبترم کیکی   دنمشوه   دنمشوه هیوهت   هیوهت ینف   ینف تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2727

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیرشن یزاس  هدامآ  هلاقم -  ًاعمج 7  هلاقم  هرامش 10  ره   ISC تیاس رد  ندش  هیامن  یارب  یزاس  هدامآ  هیرشن و   HTML هخسن تخاس  یراذگاو -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  هلاقم -  هرامش 10  ره  هرامش  یارب 7  یآ  سا  یآ  سرپوکسا و  تیاس  رد  ندش  هیامن  یارب 

.دش دهاوخ  هتسب  تکرش  اب  دادرارق  هطوبرم  دحاو  طسوت  دات  تروص  رد  .دشاب  یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  لیاف  رد  یلک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101030708000239 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732214-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاو5482260 روتکژورپ 150  موزالپ و  mS-C2962-tepc-12x af و  ناوخ -  کالپ  هحفص 47)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ISCISC  تیاس تیاس ردرد   ندش   ندش هیامن   هیامن یارب   یارب یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ وو   هیرشن   هیرشن   HTMLHTML هخسن   هخسن تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ سانشراک  ددعکی  مادک  ره   NSC رگشیامن هحفص  یزکرم NSC و  هدنزادرپ  دربردام NSC 1060 و  تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09358580127 یرباج : 

1101001105001051 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  دربراک   B01050-00 درب الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  دربراک   Power SOLOUSION F1 Spare Part تراک الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
اترآ نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان   F1-6 لدم پول  قیرح 6  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

فیس
ددع 1 دادعت : 

1401/05/01 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  دیئامرف  لاسرا  ینف  تاصخشم  اب  هارمه  ار  دوخ  داهنشیپ  ًافطل 

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

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NSCNSC  رگشیامن رگشیامن هحفص   هحفص وو     NSCNSC  یزکرم یزکرم هدنزادرپ   هدنزادرپ وو     NSC 1060NSC 1060 دربردام   دربردام ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  تاصخشم و  قبط   breather with guard تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000479 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا حارط  انرب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ماسارف  یتراجت  مان   BTE-RM4I3O1TH لدم روتینام  کر   I/O تومیر الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتینام روتینام کرکر     I /OI /O تومیر   تومیر ناونع : : ناونع 3030

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  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 15 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ  هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - لعشم هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم 

1101092410000495 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ADEL- لدم  in 2 زیاس یا  هدند  لاصتا  عون  سالک 150  یناشن  شتآ  زاگ  نایرج  عطق  یقرب  ریش  زاگ و  تشن  صیخشت  یکینورتکلا  متسیس  تس  الاک :  مان 
لداع تعنص  ورشیپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لداع  تعنص  ورشیپ  نمیا  هدنزاس  عجرم   DNG100

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
-*** دشابیم

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ زاگ   زاگ نایرج   نایرج عطق   عطق یقرب   یقرب ریش   ریش وو   زاگ   زاگ تشن   تشن صیخشت   صیخشت یکینورتکلا   یکینورتکلا متسیس   متسیس تستس   ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عافترا رد  راک  سنراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000066 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   MVR هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   mm 12 تماخض ینلیپورپ  یلپ   Longlife XG12 بانط الاک :  مان 

ناردنزام ذغاک  بوچ و 
رتم 9 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
یسدنهم ینف  هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-300 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  یراوید  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  و 
ددع 8 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب  تسویپ  لیاف  قباطم  تسیابیم  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  لمح  هنیزه 
* ددرگ هیارا  ینف  داهنشیپ  تمیق  مالعا  ماگنه  رد  *

ددرگ هیارا  ربتعم  همانیهاوگ  تسیابیم  امتح  الاک  هیارا  ماگنه 
دشابیمن رغت  لباق  هدوب و  ییاهن  هدش  هیارا  تمیق 

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653719-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس صوصخم   صوصخم یراوید   یراوید یناشن   یناشن شتآ   شتآ رلکنیرپسا   رلکنیرپسا لزان   لزان ---- ینلیپورپ ینلیپورپ یلپ   یلپ   Longlife  XG12Longlife  XG12 بانط   بانط ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003833 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایندمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CP-S92 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم   / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ملید  حرش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  زاین  دروم  کرادم 

1101004069000108 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615378 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  مویداتسا  بنج  رصعیلو  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343380-077  ، 33343436-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334386-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3333

ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب زاین   زاین دروم   دروم کرادم   کرادم تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبط   قبط ملید   ملید حرش   حرش هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 3434

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

5482622NSC رگشیامن هحفص  یزکرم NSC و  هدنزادرپ  هحفص 24)دربردام NSC 1060 و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات تارادا  ییویدار  یاه  کنیل  ینابیتشپ  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000049 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعبات تارادا  ییویدار  یاه  کنیل  ینابیتشپ  یزاسهب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعبات هعبات تارادا   تارادا ییویدار   ییویدار یاه   یاه کنیل   کنیل ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  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 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000020 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  ود  یتناراگ و  لاسکی  لقادح  یاراد  لصا و  یتسیاب  یم  تامدخ  اه و  الاک  هیلک  - 2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  همیب  ، یدنب هتسب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - 3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  تازیهجت  دیرخ  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090211000035 زاین :  هرامش 

زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن همیمض  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  امتح  دشاب -  یم  ههام  باسح 9  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6861393966 یتسپ :  دک  جنس ،  هداج  موسرتمولیک  زردوگیلا  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43349984-066  ، 43329236-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43329972-066 :: 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 چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم و تسیل و  اب  قباطم  یوضر  ناسارخ  یاههاگتسیا  زکارم و  رد  بصن  تاقلعتم و  هارمه  هب  رترونیا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ یاهلمعلاروتسد 

1101001022000514 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یارادا  تاعاس  رد  یرتچ  یاقآ  بانج  سامت 05136098888  هرامش  اب  دیدزاب  نینچمه  رتشیب و  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36098888-051  ، 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

ناریا ییاضف  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  هداد  زکرم  ویتکا  هکبش  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000150 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/05/15 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف اب  قباطم  تامازلا  تامدخ و  حرش  هیلک  تشدهام ،  جرک -   : ارجا لحم  ، دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09122634695  اب  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دقعنم  هلاس  کی  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب  دشاب ،  یم  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  تسویپ 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم یوضر   یوضر ناسارخ   ناسارخ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا وو   زکارم   زکارم ردرد   بصن   بصن وو   تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   رترونیا   رترونیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ یاهلمعلاروتسد   یاهلمعلاروتسد

3838

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم هداد   هداد زکرم   زکرم ویتکا   ویتکا هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  هب  امتح  دشابیم  هارمه  یتسویپ  کرادم   / لماک تاقلعتماب  یاف  یاو  مدوم  ورتنیرپورتویپماک  ددع  دادعت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم 

1101030468000046 زاین :  هرامش 
تشاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   M228WA لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
تشاب رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم امتح  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   / دشاب هکبش  یت  یآ  دحاو  دات  درومدشابیم  ههام  کی  یدقنریغ  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتسویپ  کرادمو  تساوخرد 

7588139815 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  داتس  افش  نابایخ  یاهتنا  تشاب   تشاب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2620256-074  ، 32620736-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36260257-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک تاقلعتماب   تاقلعتماب یاف   یاف یاو   یاو مدوم   مدوم ورتنیرپورتویپماک   ورتنیرپورتویپماک ددع   ددع دادعت  33   دادعت ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: 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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک تروصب  تمیق.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  هئارا  یتساوخرد  یاهیهاوگ.یتساوخرد  مرف  قبط   ( مهم هکبش (  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتشاذگ 

1101003713000006 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 9300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش هتشاذگ  یلک  تروصب  تمیق.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  هئارا  یتساوخرد  یاهیهاوگ.یتساوخرد  مرف  قبط   ( مهم هکبش (  اتید  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3136955351 یتسپ :  دک  ینایراوو ،  یدیشروخ  عطاقت  ناتسلگ 12- - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32750350-026  ، 32562375-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32517176-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلک یلک تروصب   تروصب تمیق.دشابیم   تمیق.دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا.ددرگ   ناریا.ددرگ هئارا   هئارا یتساوخرد   یتساوخرد یاهیهاوگ.یتساوخرد   یاهیهاوگ.یتساوخرد مرف   مرف قبط   قبط  ( ( مهم مهم هکبش (  (  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
دوش دوش هتشاذگ   هتشاذگ

4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یشک  لباک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101093823000116 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاسو  هارمه  هب  یشک  لباک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  لحم  زا  دیدزاب 

ددرگ یم  لاطبا  تمیق  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  امتح  دوش و  تفای  رد  کیتامروفنا  دحاو  زا  دیدزاب  مرف 
61636740 نفلت هرامش  اب  یگنهامه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب  قباطم   16TB کسیددراه ددع  هکبش و 5  تحت   NAS STORAGE زاس هریخذ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045000445 زاین :  هرامش 
قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-1673-U-RP-16G لدم  TB 160 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ناویات هدنزاس  روشک 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

سراپ نایرآ  تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   WD20EARX /64 MB2 TB لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  تسویپ  لیاف  یتساوخرد  یالاک  کالم  دشاب (  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک 

.دشاب یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس 

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

33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1616 TBTB  کسیددراه کسیددراه ددع   ددع   55 وو   هکبش   هکبش تحت   تحت   NAS STORAGENAS STORAGE  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 4343
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نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تن نیبم  TDLT مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000075 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  5 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ششوپ  تحت  زکارم  تهج  مدوم  ( ددع  7  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000049 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش رد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانو  روتکاف  شیپ  .دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  ( یتناراگ ، زیاس ، دادعت ، کرام عون   ) رظن زا  دیاب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یمازلا  هارمه  هرامش  تبث  .تسا  ریغتم  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه  ( نامرک تشادهب  زکرم  رابنا   ) نامرک

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنتن نیبم   نیبم TDLTTDLT مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4444

ششوپ ششوپ تحت   تحت زکارم   زکارم تهج   تهج مدوم   مدوم (( ددع ددع   77  ) ) 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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ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  چیئوس (  رتور و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن مادقا  داتس  هناماس  رد  یرازگراب  یتسویپ و  یاه  مرف  لیمکت  هب  تبسن  ناگدننک  نیمات 

1101003551000035 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   PVDM2-64 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دیسررس 1403/11/15 و   ( 010 ازخا (  یتالماعم  دامن  اب  یمالسا  هنارخ  دانسا  تروصب  اهتخادرپ  هیلک   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگن ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  اذل  دیدرگ  دهاوخ  تخادرپ  لک  هرادا  نیا  طسوت  دیرخ  تردق  ظفح  -

دک ناتسا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یتعیرش ناتسرامیب  یوربور  - تخبکین هار  راهچ  زا  دعب  - الاب غابراهچ  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8163813941 یتسپ : 

36613190-031  ، 36611074-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36644631-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازگراب یرازگراب وو   یتسویپ   یتسویپ یاه   یاه مرف   مرف لیمکت   لیمکت هبهب   تبسن   تبسن ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات تسا )  )  تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   چیئوس (  (  چیئوس وو   رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دنیامن .دنیامن مادقا   مادقا داتس   داتس هناماس   هناماس ردرد  

4646
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دمحاریوب هیولیگهک و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 07 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تخس  یس  هبعش  نامتخاس  ارجا  تاسیسات و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050020000003 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

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

یم تعاس  مالعا 24  زا  سپ  هدننک  نیمات  هعجارم  تلهم  تسویپ .  تسیل  قبط  تخس  یس  هبعش  نامتخاس  ارجا  تاسیسات و  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  هرامش 09164717622  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .دشاب 

7591739155 یتسپ :  دک   ، CNG پمپ یوربور  ، رمحا لالح  هار  راهچ  ، ملعم نابایخ  ، جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340161-074  ، 33338232-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338224-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تخس   تخس یسیس   هبعش   هبعش نامتخاس   نامتخاس ارجا   ارجا وو   تاسیسات   تاسیسات تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

لوژام لوژام وو   لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوژام لنپ و  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001103000011 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 قمع رادرایش  حرط  کر  دربراک   in 19 درادناتسا اب  تباث  ینیس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SU10S لدم رورس  کر  هرهم  چیپ و  تکارب و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 100 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   F6217 لدم هلاناک  گولانآ 8  یدورو  لوژام  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یلور  هتسب 1   m 2 لوط یکشم  گنر  لباک  میس و  هدنهد  مظن  نک  عمج  میس  الاک :  مان 

لور 9 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مظن -D-Link یراجت مان  تروپ  لنپ 24  چپ  - ییات قرب 8  لوژام  - کر هرهم  چیپ و  -Cm 60 قمع هب  کر  تباث  ینیس  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لک  هرادا  ات  لمح  هنیزه  لباک AMP و  هدنهد 

5174853431 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تمالس  همیب  لک  هرادا   - اهلگ نابایخ  لوا  سودرف - هکلف  هب  هدیسرن  رهشلگ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51040338-041  ، 51040000-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51040510-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  طوبرم  تازیهجت  یرون و  ربیف  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090211000036 زاین :  هرامش 

زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن همیمض  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  امتح  دشاب -  یم  ههام  باسح 9  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6861393966 یتسپ :  دک  جنس ،  هداج  موسرتمولیک  زردوگیلا  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43349984-066  ، 43329236-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43329972-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  تازیهجت  چیئوس و  نس  هاگتسد  ود  دیرخ  مجنپ -  تبون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001309000059 زاین :  هرامش 

ناگزمره یا  هقطنم  بآ  یماهس   تکرش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکراشم قاروا  بلاق  رد  امرفراک  میمصت  هب  هتسب  هدش  هئارا  باسحتروص   . دشاب یم  تسویپ  هب  یمالعا  ینف  تاصخشم  قبط  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب روشک  لخاد  دیلوت  الاک   . تسا یمازلا  ناگدننک  نیمات  نفلت  نفلت 33932033 .  . دوب دهاوخ  تخادرپ  لباق  یدقن  تروص  هب  یمالسا و  هنازخ  دانسا  و 

7916795649 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس   تکرش  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33932033-076  ، 33335411-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31374333-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طوبرم طوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   یرون   یرون ربیف   ربیف هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 4949

زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   چیئوس   چیئوس نسنس   هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم طیارش و  اب  یاهراوهام  طابترا  سیورس  قیرط  زا  کناب  نابیتشپ  هدرتسگ  هکبش  زاین  دروم  دناب  یانهپ  نیمأت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001031000116 زاین :  هرامش 
نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق و داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  دادرارق  سیونشیپ  تامدخ و  حرش  تامازلا  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  کرادم و  یرازگراب 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهراوهام یاهراوهام طابترا   طابترا سیورس   سیورس قیرط   قیرط زازا   کناب   کناب نابیتشپ   نابیتشپ هدرتسگ   هدرتسگ هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ورین 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 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TB 1.6 و تیفرظ اب  چنیا   SAS SSD 2.5 دراه ددع  تیفرظ GB 400 و 12  SSD Fast Cache دراه لقادح 8  اب  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
GB 10k SAS 600 دراه ددع   4

1101000002000067 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 

دنهس کینورتکلا  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   M-ASR1K-HDD-40GB لدم هکبش  رتور  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ققحم هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وو  44   TBTB   1 .61 .6 تیفرظ تیفرظ اباب   چنیا   چنیا   SAS SSD 2 .5SAS SSD 2 .5 دراه   دراه ددع   ددع   1212 وو     GBGB  400400 تیفرظ   تیفرظ SSD SSD Fast CacheFast Cache دراه   دراه   88 لقادح   لقادح اباب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع
GB 10k  SASGB 10k  SAS   600600 دراه   دراه ددع   ددع

5252

یکینورتکلا یکینورتکلا تالوصحم   تالوصحم ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 81 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/43mwqffz7qy9c?user=37505&ntc=5483044
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5483044?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هدافتسا تهج  یتسویپ  لیاف  قبط  یکینورتکلا  تالوصحم  دوش -  هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتابر هاگراک  رد 

1101060012000005 زاین :  هرامش 
یلیبدرا ققحم  هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

زادرپ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  سراپ  هدنزاس  عجرم   KRAFT POWER یتراجت مان  نیالنآ  سا  یپ  وی   PCM2 لدم ژاتلو  لرتنک  یکیرتکلا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
دمتعم تراجت  رادیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  دمتعم  یتراجت  مان   MOT-11131401 لدم هدننک  نفلت  یاف  یاو  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   NOBILITY لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
یدرکهد نایراسناوخ  ناگژم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   258x128 mm زیاس  PH16 لدم  LED دربراک گنر  ود  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

رادیاپ روتوم  ایمیک  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RF-RX433.92 ینف هسانش  هعطق  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
ماهر لتاس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان  سا 7400  لدم  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   DEEP SEA هدنزاس عجرم  روتارنژ  لزید  لرتنک   DSE 8610 لدم هعطق  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
تعنص راگن  فیط  نیدان  هدننک  هضرع  عجرم   NTN-PLC-LOGO-18 لدم  PLC LOGO شزومآ زیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

یژرنا سیتاد  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یژرنا  سیتاد  یتراجت  مان   DV3 لدم پوکسوریژ  رسنالاب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   ATEM هدنزاس عجرم   ATEM یتراجت مان   Ve809 لدم میس  یب  تروص  هب   FULL HD تیفیک اب  ریوصت  لاسرا  یئویدیو  هدنهد  هعسوت  الاک :  مان 

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
نیمن رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه ربتعم - یتناراگ  یاراد  تسا -  یمازلا  تازج  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  یتسویپ  لیاف  کالم  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراددوخ  هباشم  یاهالاک  یارب  تمیق  ندادزا  یرادا -  لحارم  ماجناو  اهالاک  تستو  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  لمح 

5631451167 یتسپ :  دک  نیمن ،  نالبس  نیون  یاه  یروانف  هدکشناد  هاگشناد  نیمن خ  لیبدرا  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32323611-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32323611-045 :: 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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رتشلا هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تخادرپ 6 رتشلا  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  تهج  ( یرون ربیف  طابترا  ) گنیل - ید رتروناکایدم  ددع  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروانف دحاو  دنونسح  09161596539 نفلت

1101093606000053 زاین :  هرامش 
رتشلا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   OFS هدنزاس عجرم   KDP یتراجت مان  هرقرق   BM02 J/A-DH 24G50/125 لدم  m 4000 لوط  OM3 هتشر یرونربیف 24  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ماک طابترا  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  کچ 

هرقرق 2 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891711111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یمیحر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  رتشلا - هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2529315-066  ، 32529315-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32529315-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف طابترا   طابترا )) گنیل گنیل -- یدید رتروناکایدم   رتروناکایدم ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  میس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000364 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قبط  میس  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هقلح  6 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5482052( دامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  ) هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ5482108 کالپ  هحفص 47)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاو5482260 روتکژورپ 150  موزالپ و  mS-C2962-tepc-12x af و  ناوخ -  کالپ  هحفص 47)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روما5482361 لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراکروما  یمجح  یراذگاو  تمدخ  دیرخ 
مالعتسا طیارش  هچرتفد  اب  قباطم  تاعالطا  یروانف  اب  طبترم 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییویدار5482659 تازیهجت  هراجا  یپ 27  یا  تیاباگم  دناب 50  یانهپ  هحفص 15)سیورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامردو5482986 تشادهب  هکبش  رازفا  مرن   / رازفا تخس  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  روما  هحفص 15)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دیلک5483054 هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  هحفص 15)ید  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5483278 تحت  نیبرود  هحفص IP FIXED DOME CAMERA(63 و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

میس میس ناونع : : ناونع 5555
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راویدره تهج  هدنرادهگن  ینتب  هیاپ  مامضنا  هبرتم   2.9  * داعبارد 2.9 هتخاس  شیپ  حلسم  ینتبراوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلادرادناتساو تیفیک  لرتنکریدم  تیحالصدات  هناورپ  هئارا 

1101093228000700 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کادریا یزاس  هناخ  هدننک  هضرع  عجرم  کادریا  یتراجت  مان   288x240x10 cm زیاس ینتب  هتخاس  شیپ  راوید  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراجاغآ تفن  تکرش  هیدیما  لیوحت  -2 الاک لیوحت  زا  سپ  زور  نیگنایم 60  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  تاصخشم  قبط  نتب  شیامزآ  هئارا  -4 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -3

تسویپ لیاف  قبط  تمیق  مالعا  - دشاب یم  هباشم  دکناریا 
تساوخرد 09167690498 نیا  سانشراک  هرامش 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناورپ هناورپ هئارا   هئارا راویدره   راویدره تهج   تهج هدنرادهگن   هدنرادهگن ینتب   ینتب هیاپ   هیاپ مامضنا   مامضنا هبرتم   هبرتم   2 .92 .9  * * 2 .92 .9 داعبارد   داعبارد هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ حلسم   حلسم ینتبراوید   ینتبراوید ناونع : : ناونع
تسیمازلادرادناتساو تسیمازلادرادناتساو تیفیک   تیفیک لرتنکریدم   لرتنکریدم تیحالصدات   تیحالصدات

5656
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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 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  ریمعت  یرادهگن و   ، ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000091 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

دروارب 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

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

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگ و تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تاو و .....  روتکژورپ 150  موزالپ و  mS-C2962-tepc-12x af و  ناوخ -  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش  هئارا  یرادرهش  هب  تسیل  تبث و  نآ  عومجم 

1101093440000002 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  ناراهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
ناجروالف ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

رد نآ  عومجم  دوش و  یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تاو و .....  روتکژورپ 150  موزالپ و  mS-C2962-tepc-12x af و  ناوخ -  کالپ  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هئارا  یرادرهش  هب  تسیل  جردنم  یاه  تمیق  زیر  دوش و  تبث  هناماس 

8459118951 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  راولب  ارهز - همطاف  راولب  ناراهب - رهش  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37254000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254004-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5757

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیلپ رایس  تباث و  یاه  لوکساب  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000066 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 : 
1401/04/27 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000064 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 : 
1401/04/28 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیلپ سیلپ رایس   رایس وو   تباث   تباث یاه   یاه لوکساب   لوکساب یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5959

یمومع یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناولا 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 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور داجیا  یزاسور و  هدایپ  زبس -  یاضف  تهج  یزیرکاخ  لماش  سراف  جیلخ  کراپ  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090133000002 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  ناولا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
انب تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 10000 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسادوجوم تسویپ  دروآرب  رد  زایندروم  مالقاو  تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6476188754 یتسپ :  دک  ناولا ،  یرادرهش  تیالو  راولب  ناولا  رهش  شوش  ناتسزوخ  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42893600-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42893744-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگ و تمیق  تسویپ  تسیل  قبط   . تاو و روتکژورپ 150  موزالپ و  mS-C2962-tepc-12x af و  ناوخ -  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هئارا  یرادرهش  هب  تسیل  هناماس و  رد  نآ  عومجم 

1101093440000003 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  ناراهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8459118951 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  راولب  ارهز - همطاف  راولب  ناراهب - رهش  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37254000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254004-031 :: 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 داجیا   داجیا وو   یزاسور   یزاسور هدایپ   هدایپ زبس -  -  زبس یاضف   یاضف تهج   تهج یزیرکاخ   یزیرکاخ لماش   لماش کراپ   کراپ لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 6161

تاو تاو   150150 روتکژورپ   روتکژورپ وو   موزالپ   موزالپ وو     mS-C2962 - tepc- 12x afmS-C2962 - tepc- 12x af ناوخ -  -  ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6262

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دزی ناکدرا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  تهج  تسویپ  مالعتسا  حرش  هب  یکیفارت  مئالع  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005381000028 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ناکدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نابهگن  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  شرتسگ  هدنزاس  عجرم   NF-SSN لدم  250x350 mm زیاس ینمیا  مئالع  ولبات  الاک :  مان 

نابهگن یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  شرتسگ  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
ییایرآ سیدنت  نایوج  هار  هدننک  هضرع  عجرم  ییایرآ  سیدنت  نایوج  هار  هدنزاس  عجرم  یدالوف   cm 6 رطق  m 3 زیاس ییامنهار  مئالع  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

سیر ساملا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 3 عافترا یتیزوپماک  سنج   4x60x60 mm زیاس شوگراهچ  عطقم  حطس  اب  ییامنهار  مئالع  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
رات سیر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  رات 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

سیر ساملا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 3 عافترا یتیزوپماک  سنج   4x50x50 mm زیاس شوگراهچ  عطقم  حطس  اب  ییامنهار  مئالع  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
رات سیر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  رات 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  طورشم  شودخم و  هدروخ ،  طخ  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا 

8951737731 یتسپ :  دک  ناکدرا ،  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223012-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ بیسآ  ناربراک  هژیِو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000063 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 : 
1401/04/27 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   ) کچوک ناهج  کراپ  تهج  رتم  لوط 0.5  رتم و  عافترا 0.2  هب  ینتب  سکاب  روالف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هعجارم 

1101050026000084 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  ریالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نتب نرپ  ینامتخاس  هدننک  هضرع  عجرم   Flower Box لدم هتخاس  شیپ  ینتب  نادلگ  الاک :  مان 
ددع 700 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571718151 یتسپ :  دک  ریالم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ادهش  نابایخ  ریالم  - نادمه ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226061-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220143-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریذپ ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیِو   هژیِو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 6464

کچوک کچوک ناهج   ناهج کراپ   کراپ تهج   تهج رتم   رتم   0 .50 .5 لوط   لوط وو   رتم   رتم   0 .20 .2 عافترا   عافترا هبهب   ینتب   ینتب سکاب   سکاب روالف   روالف ناونع : : ناونع 6565

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا بونج  رامشددرت  هاگتسد  یرادهگن 54  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000064 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ددرگ .  یرازگراب  متسیس  رد  اضماو  رهم  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

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

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا بونج   بونج رامشددرت   رامشددرت هاگتسد   هاگتسد یرادهگن  5454   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  ید و ) ....  یا  لا  لنپ  غارچ  زاین (  دروم  مالقا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

1201003731000014 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  رد  جردنم  ید و ) ....  یا  لا  لنپ  غارچ  زاین (  دروم  مالقا  نیمات  - 
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داژن شوروک  یگنهامه 09120180339  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153613111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نامتخاس  سای 2  یوک  رهش  ییاجر  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447369-026  ، 34446799-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34447072-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا هناماس   هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم وو ) ....  ) ....  یدید   یایا   لالا   لنپ   لنپ غارچ   غارچ زاین (  (  زاین دروم   دروم مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشورتپ یداصتقا  هژیو  هقطنم  رد  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  اهولبات و  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000174 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای هرامش 06152110227 و  هب  حالصا  سدنهم  یاقآ  اب   ( زاین تروص  رد   ) مزال تاحیضوت  هئارا  ینف و  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت   09161520615

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110026-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار 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 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسالگ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000067 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یمیشورتپ یداصتقا   یداصتقا هژیو   هژیو هقطنم   هقطنم ردرد   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6868

دیبسالگ دیبسالگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ 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 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یباسحیذ ) یکیفارت مئالعدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000026 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: 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 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  تسیل و  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) ینمیا تازیهجت  میالع و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000090 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 5 عافترا  90x33 cm داعبا دیفس  گنر  ینلیتا  یلپ  دناپماک  سنج  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/28 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

(( یباسحیذ یباسحیذ )) یکیفارت یکیفارت مئالعدیرخ   مئالعدیرخ ناونع : : ناونع 7070

ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   میالع   میالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم ناتسرهش  دابآ  میرک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقد هب  مالعتسا   .) تسویپ مالعتسا  قبط  هچیوج  لودج  یقشاق ،  لودج  ویناک ،  لودج  لماک  یارجا  لمح و  حلاصم ،  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ )  تسویپ  امتح  لیمکت و  هعلاطم ، 

1101095857000002 زاین :  هرامش 
دهشم ناتسرهش  دابا  میرک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم   1040 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
دهشم یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

لیمکت و هعلاطم ،  تقد  هب  مالعتسا   .) تسویپ مالعتسا  قبط  هچیوج  لودج  یقشاق ،  لودج  ویناک ،  لودج  لماک  یارجا  لمح و  حلاصم ،  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ددرگ تسویپ  امتح 

9359163651 یتسپ :  دک  دابآ  ، سابع  یاهتنا  انیسروپ -  نابایخ  یاهتنا  یقرش 26 -  حتفم  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33781015-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33781015-051 :: 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 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ( لوا زاف   ) تعرس تیریدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000093 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   inx3 m 2 زیاس ینهآ  سنج  یماظتنا  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/28 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

هچیوج هچیوج لودج   لودج یقشاق ،  ،  یقشاق لودج   لودج ویناک ،  ،  ویناک لودج   لودج لماک   لماک یارجا   یارجا وو   لمح   لمح حلاصم ،  ،  حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7272

تعرس تعرس تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک 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 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  31 ژارتم یروف  راک  ماجنا.دشاب  یمن  کالم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  هب  لیتسا  تراتسا  هیاپددع   18 هارمهب هداتسیا  هدرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادبیش حطسراک  عون  - لوط

1101000012000180 زاین :  هرامش 
روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 

دار ناوت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  دار  ناوت  ناماس  هدنزاس  عجرم  لیتسا  سنج   5x35 mm زیاس یکلوپ  لکش  نایانیبان  ریسم  شوپفک  الاک :  مان 
ددع 31 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم  84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشیلاع یرادرهش   :: 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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتسال ریگتعرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000013 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کادآ تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت  مان   33x90 cm زیاس  SSA508 لدم یکیتسال  سنج  یکشم  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  رد  یرادرهش  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشت  ًافرص  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکلوپ یکلوپ لکش   لکش نایانیبان   نایانیبان ریسم   ریسم شوپفک   شوپفک لیتسا -  -  لیتسا تراتسا   تراتسا هیاپددع   هیاپددع   1818 هارمهب هارمهب هداتسیا   هداتسیا هدرن   هدرن ناونع : : ناونع 7474

یکیتسال یکیتسال ریگتعرس   ریگتعرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 81 ھحفص 58 
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شاد همکیت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب قباطم  شادهمکیت  رهش  حطس  یاهورهدایپ  رباعم و  رد  شوپفک  یارجا  لوادج و  تاریمعت  یراذگلودج ، تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا دانسا  رد  هدش  هئارا  هیلوا 

1101005093000004 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  شاد  همکیت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم لوطرتم و  2000 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

دابآ ناتسب  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5498115189 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  رایرهش  داتسا  راولب  شاد  همکیت  دابآ ،  ناتسب  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43362521-041  ، 43362522-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43362822-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاهور   یاهور هدایپ   هدایپ وو   رباعم   رباعم ردرد   شوپفک   شوپفک یارجا   یارجا وو   لوادج   لوادج تاریمعت   تاریمعت یراذگلودج ، ، یراذگلودج تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 81 ھحفص 59 
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وکام یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هیارک  باستحا  اب  ار  دوخ  یاهتمیق  ، رتم یتناس  هنشاپ 60  ضرع  رتم و  یتناس  عافترا 80  رتم و   1.5 لوط ینوتب  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) دیئامن مالعا 

1101050106000041 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  وکام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تامدخ ینامتخاس و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  سوتپآ  یتراجت  مان   150x80x60 cm زیاس ینتب  سنج  یکیفارت  تباث  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ناریا سوتپآ  ییاوه  یرازگراک 

ددع 200 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  رتم  یتناس  هنشاپ 60  ضرع  رتم و  یتناس  عافترا 80  رتم و   1.5 لوط ینوتب  یسرجوین  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  وکام  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) .دیئامن مالعا  لمح  هیارک  باستحا  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  یاهتمیق  تسا  یضتقم 

5861919391 یتسپ :  دک  کالپ 163 ،  ماما  نابایخ  وکام  ناتسرهش  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222141-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222219-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یتناس   یتناس   6060 هنشاپ   هنشاپ ضرع   ضرع وو   رتم   رتم یتناس   یتناس   8080 عافترا   عافترا وو   رتم   رتم   1 .51 .5 لوط لوط ینوتب   ینوتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 81 ھحفص 60 
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هددامع یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد لیوحت  هنازخ / دانسا  لایر  نویلیم  یدقن و 500  لایر  نویلیم  تخادرپ 311  هوحن  / تناس تماخض 12  هب  هبل 45*50  کت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورپ  لحم 

1101005800000001 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  هد  دامع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هداز لوسر  ناردارب  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   40x50 cm داعبا ینامیس  لودج  الاک :  مان 
ددع  1800 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
ناتسرال سراف ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7438193496 یتسپ :  دک  هددامع ،  یرادرهش  سراف ، جیلخ  راولب  هددامع ، رهش  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52433050-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52433050-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  تخادرپ  عونمم /) دوورو  مدقت و  قح  نادیم - لخاد  ) هیاپ اب  رتم  یتناس  رطق 60  هب  رالوس  یا  هریاد  یکیفارت  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن /

1101005800000002 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  هد  دامع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناتسدرک انیس  کیفارت  یتراجت  مان   cm 75 زیاس هریاد  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع  11 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
ناتسرال سراف ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7438193496 یتسپ :  دک  هددامع ،  یرادرهش  سراف ، جیلخ  راولب  هددامع ، رهش  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52433050-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52433050-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنب یدنب هتسب   هتسب دقاف   دقاف   4040 x50  cmx50 cm  داعبا داعبا ینامیس   ینامیس لودج   لودج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7878

هیاپ هیاپ اباب   رتم   رتم یتناس   یتناس   6060 رطق   رطق هبهب   رالوس   رالوس یایا   هریاد   هریاد یکیفارت   یکیفارت ولبات   ولبات نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 81 ھحفص 61 
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ناتسزوخ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

....و وشات  یکیفارت  طورخم   - KM-2630M لدم فیس  یماک  یتسد  نکفا  رون   - DP. LED Light تیالده نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاهب  مالعتسا  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  ینمیا  تازیهجت  ملق  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101005478000031 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/29 زاین :  خیرات 
زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  تیولوا  رد  ناتسزوخ  ناتسا  یموب  هدننک  نیمات  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  لیمکت و  امتح  اهب  مالعتسا  مرف  -2

یگنهامه 09359035063 تهج  سامت  -3

6155966569 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یقرش  سراپنایک خ 13  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3925561-0613  ، 33925582-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33925584-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

وشات وشات یکیفارت   یکیفارت طورخم   طورخم  -  - KM-2630MKM-2630M  لدم لدم فیس   فیس یماک   یماک یتسد   یتسد نکفا   نکفا رون   رون  -  - DP. LED LightDP. LED Light تیالده   تیالده ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 81 ھحفص 62 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 07 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  یا  هشیش  کیتاموتا  یقرب  ییوشک  برد  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001222000005 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  دش + دهاوخ  یرادیرخ  ناجنز  رد  رقتسم  هدننک  نیمات  زا  افرص  زاین  دروم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  هافر ،  راک و  نواعت ، لک  هرادا  یرتسگداد - تشپ  تارادا - عمتجم  یلامش -) یدنبرمک   ) نمهب هارگرزب 22  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4513733567 : 

33446900-024  ، 33442741-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33446900-024 :: 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

تاو5482260 روتکژورپ 150  موزالپ و  mS-C2962-tepc-12x af و  ناوخ -  کالپ  هحفص 47)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسا5482551 بونج  رامشددرت  هاگتسد  یرادهگن 54  هحفص 47)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا یقرب   یقرب ییوشک   ییوشک برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181

 ...  ... وو ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 81 ھحفص 63 
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 ... ریواصت و طبض  هاگتسد  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000249000116 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روحم تلادع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SF1008P لدم  port 10/100M Desktop PoE-8 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

وهالاد
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
متسیس دنیآرف  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-2960-24PC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   XVR4108 لدم  XVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   XVR4116 لدم  XVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

میعن نیون  رتسگ  جاوما 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدلگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   G+ plus یتراجت مان   GTV-50JH512N لدم  in 50 زیاس  LED عون نویزیولت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

یالاک دنشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا   . دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لصا و  یتسیباهالاک  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامش 09134412298  اب  ماهبا  تروص  رد  دشاب  تسویپ  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  یلیوحت 

7618834118 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31211073-034  ، 31211000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32132219-034 :: 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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مق هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  ) هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000050 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  ) هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  طیارش  رد  جردنم  دادعت  دنرب و  قبط  یلاع و  تیفیک  اب  هقلعتم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005250000040 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نورزاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نویزیو یت   TVC-NAN39392D لدم یلومعم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  .دوش  هئارا  تسویپ  مالعتسا  گرب  رد  هدش  دیق  دنرب  دادعت و  حرش و  ساسا  رب  یداهنشیپ  تمیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7319753311 یتسپ :  دک  نورزاک ،  یرادرهش  یرهطم ، نابایخ  نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42229719-071  ، 42226042-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223040-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دامرف دامرف هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل )) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش ردرد   جردنم   جردنم دادعت   دادعت وو   دنرب   دنرب قبط   قبط وو   یلاع   یلاع تیفیک   تیفیک اباب   هقلعتم   هقلعتم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 81 ھحفص 65 
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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 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   - هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003786 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداز میهاربا  قیرف  هدننک  هضرع  عجرم   IP لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 35 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   - هتسب رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هلاس  یتناراگ 5  هرود  الاک و  تیکیفیترس  هئارا 

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

31463728-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ افطل   افطل دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  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 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ زور  ات 40  نیب 30  هجو  هیوستو  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، لیذ تاحیضوت  قبط  چیئوسو  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف تفایردو  الاک  داتو  لیوحت  زا 
1101091781000110 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-P452P-X لدم ماد  دپیسا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3750-48PS-S لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B258 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط  P452P-X33 لدم موسکا  نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  ، هاگتسد 6 دادعتدک ناریا  حرش  قبط   B258 لدم موسکا  تباث  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  چیئوس  دک  ناریا   : مهم هجوت  هاگتسد  دادعت 3   SEPITAM-PS208GFDT-DF لدم تروپ   8 هکبش چیئوس  ، هاگتسد دادعتدک 2  ناریا  حرش 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هتسب --  --  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم ریداقم و  تسرهف  اب  قباطم  نازار  دیزاباب و  یاههاگتسیا  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا نامیپ  طیارش  عبات  هک  تسویپ  ینف 

1101001022000522 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33429888-066  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم وو   ریداقم   ریداقم تسرهف   تسرهف اباب   قباطم   قباطم نازار   نازار وو   دیزاباب   دیزاباب یاههاگتسیا   یاههاگتسیا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع
تسا تسا نامیپ   نامیپ طیارش   طیارش عبات   عبات هکهک   تسویپ   تسویپ

8787
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ناتسدرک یرادناتسا   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هب  هنرکو  ددرک  لکمت  تسویپ  تسیل  امتح  تسا  هدش  یراذگ  راب  اهنیبرود  تسیل  نمض  رد  هتسب  رادم  نیبرود  تساوخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیمن هداد  خساپ  صقان  تساوخ 

1101004118000064 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف 09125873179 سامت  یناخ  یاقآ  اب  اوس  تروص  رد  دشابیم  نارهت  رهش  رد  شزومآو  ارجا  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614736791 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یرادناتسا  - تدحو رالات  بنج  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31822093-087  ، 33163800-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33163840-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد هبهب   هنرکو   هنرکو ددرک   ددرک لکمت   لکمت تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل امتح   امتح تسا   تسا هدش   هدش یراذگ   یراذگ راب   راب اهنیبرود   اهنیبرود تسیل   تسیل نمض   نمض ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تساوخ   تساوخ ردرد   ناونع : : ناونع
دوشیمن دوشیمن هداد   هداد خساپ   خساپ صقان   صقان تساوخ   تساوخ

8888
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ناردنزام ناتسا  یزرواشک  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یزرواشک  کناب  یاه  هجاب  بعش و  تیریدم و  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  زا  ینابیتشپ  تامدخ و  هئارا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام ناتسا 

1101004282000004 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815613541 یتسپ :  دک  مشش ،  بالقنا  شبن  بالقنا -  خ  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352591-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352591-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب یاه   یاه هجاب   هجاب وو   بعش   بعش وو   تیریدم   تیریدم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
ناردنزام ناردنزام ناتسا   ناتسا

8989
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) هاگتسد رادقم 25  هب   ODIN-ECO-VPLEZ1040MPL نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
1101003523000425 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-VP500 Series لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  رظندم  تسویپ  لیاف  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ ) ) تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) هاگتسد هاگتسد   2525 رادقم   رادقم هبهب     ODIN-ECO-VPLEZ1040MPLODIN-ECO-VPLEZ1040MPL نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 9090
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یتشادهب تنواعم  ناردنزام  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ 4) مالعتسا لماک  طیارش  کرادم و  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  یارجا  ودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094385000020 زاین :  هرامش 

یتشادهب تنواعم  ناردنزام  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ 4) مالعتسا لماک  طیارش  کرادم و  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  یارجا  ودیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع ، هاگتسد ، یرس ، رتم  2,474 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  رباس  تسویپ و  ارجاو  دیرخ  ینف  یاه  تساوخرد  اب  ءاهب  مالعتسا  مرف  .ددرگ  هعلاطم  تقد  هب  مالعتسا  نیا  تسویپ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  ردو  دسرب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  دیئات  هب  ءاضماو ،  رهم  اب  امتح 

 : یتسپ دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  قباس ) دنبهش  ) یکدور یناردنزام خ  ریما  راولب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816717887

33399943-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33399943-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ناقلاط  هبعش  یتظافح  مالقا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003731000019 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  ناقلاط  هبعش  یتظافح  مالقا  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153613111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نامتخاس  سای 2  یوک  رهش  ییاجر  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447369-026  ، 34446799-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34447072-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

هبعش هبعش یتظافح   یتظافح مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسورکیم رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000345 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نادنکوج یناجاقآ  یلعناج  هدننک  هضرع  عجرم   CASTLE یتراجت مان   VC-8X02 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 

ددع 480 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
پوکسورکیم رواک  ددع   480

دشاب زکرمداتدرومالاک 
زکرم رابنا  رد  لیوحت 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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

پوکسورکیم پوکسورکیم رواک   رواک ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ناگنک  هتسبرادم  یاهنیبرود  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  رظن  دروم  کرادم 

1101004069000109 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

1ع وطقم 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615378 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  مویداتسا  بنج  رصعیلو  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343380-077  ، 33343436-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334386-077 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لماک  حرش  ( . تس کی  مادکره  هکبش (  تحت  نیبرود  IP FIXED DOME CAMERA و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشمریغ

1101093498003838 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناتسگنت الیل  هدننک  هضرع  عجرم   IP TEC یتراجت مان   IPD401MH لدم  Mini dome camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشمریغ ای  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لماک  حرش  ( . تس کی  مادکره  هکبش (  تحت  نیبرود  :: IP FIXED DOME CAMERA و  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312208-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب رظن   رظن دروم   دروم کرادم   کرادم تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبط   قبط ناگنک   ناگنک هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 9494

هکبش هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود وو     IP FIXED DOME CAMERAIP FIXED DOME CAMERA ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  ارمه  هب   S2236L لدم یلخاد  کینوساناپ  ماد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003841 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  هدنزاس  عجرم   WV-SW598 لدم ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف  .دوش  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  یالاک  حرش  هدهاشم  تهج  هباشم ، دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم 

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

31319662-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5483559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ارمه   ارمه هبهب     S2236LS2236L لدم   لدم یلخاد   یلخاد کینوساناپ   کینوساناپ ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696

تاموزلم تاموزلم اباب   لاتیجید   لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797
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دک ناریا  دامن .  لاسرا  پاستاو 02188955662  هرامش  هب  دامن و  روتکاف  شیپ  ار  تسویپ  لیاف  طقف  تسا  دنمشهاوخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسین هباشم 

1101095258000013 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   LCS-AMLC1 لدم نیبرود  فیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   HVL-F36AM//ZE17 لدم یساکع  نیبرود  شالف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

وتکادام تراجت  قافآ  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EF 70-300 F/4-5.6 لدم یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   EOS 5D Mark III+24-105 Kit لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

زوریپ تراجت  ایمیک  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
یفجن شوایس  هدننک  هضرع  عجرم   NEUMANN یتراجت مان  یرادرب  ملیف  نیبرود   TLM 103 NI SET لدم لاتیجید  نوفورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

اتار یایند  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   SUPERTALENT یتراجت مان   SDXC/64GB BULK 3.0 CL10 لدم  GB 64 تیفرظ  SD هظفاح تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DA 100 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

نیبوژ
ددع 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسین هباشم  دک  ناریا  دامن .  لاسرا  پاستاو 02188955662  هرامش  هب  دامن و  روتکاف  شیپ  ار  تسویپ  لیاف  طقف  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417733631 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یناتساب  میهاربا  دمحم  رتکد  هچوک  ، یزاریش لاصو  نابایخ   ، زرواشک راولب  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88955662-021  ، 88391400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88390889-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5482036 تراظن  یاه  نیبرود  ریمعت  یرادهگن و   ، هحفص 47)ینابیتشپ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5482108 کالپ  هحفص 47)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یمومع5482221 لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  هحفص 47)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاو5482260 روتکژورپ 150  موزالپ و  mS-C2962-tepc-12x af و  ناوخ -  کالپ  هحفص 47)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراذگراب5483262 زاین  دروم  کرادم  تسویپ  حرش  قبط  ملید  حرش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تاریمعت 
ددرگ

هحفص 26) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم   / BMS قاتا ییاج  هب  اج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000292 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ لاسرا  لیمکت و  ، هعلاطم تقدب  اهب  شسرپ  دافم  مهم و  تاکن  لیاف  لوا  تسویپ   ) تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد 

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

35911611-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: 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

تسویپ5482776 لیاف  قباطم   / BMS قاتا ییاج  هب  هحفص 77)اج  )  bmsbms

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

دیلک5483054 هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  هحفص 15)ید  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم  /  / BMSBMS قاتا   قاتا ییاج   ییاج هبهب   اجاج   ناونع : : ناونع 9898
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زیربت یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

IRAN Daily :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POLY BUTADIENE RUBBER (PBR-LOW CIS GEADE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Tabriz petrochemica.company intends to procure its required quantity of:POLY BUTADIENE RUBBER (PBR-LOW CIS GRADE)

.for polystyrene production plant from reputable & reliable producer and supplier of said product

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34282571-41-98 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.zekri@tpco.irسکف لیمیا لیمیا

its :: 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

5482132POLY BUTADIENE RUBBER (PBR-LOW CIS GEADE(78 هحفص )  itsits

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

POLY BUTADIENE RUBBER (PBR-LOW CIS  GEADEPOLY BUTADIENE RUBBER (PBR-LOW CIS  GEADE ناونع : : ناونع 9999
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(( 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبونج ناسارخ  بالضافو  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5482376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.چیوسو  NVR دیرخ مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007012000192 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCHSYNC T183 for LTB 420 KV یتراجت مان  ) LA365601-N )5272705-H لدم  T183 کنیس چیوس  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  ینف  تاصخشم  دانسا و  یمامت  ءاضما  رهم و  دشاب  یمن  رظن  دم  یصاخ  دنرب  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  لاطبا  لباق  یداهنشیپ  تمیق  یتسویپ ، کرادم  ندوبن  لماک  تروص  رد  تسا  رکذ  هب  مزال 

9719873198 یتسپ :  دک  قرب ،  تسپ  یوربور  یدابع - یادهش  راولب  دنجریب - دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32214752-056  ، 32238167-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238167-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

5482037 ... ریواصت و طبض  هاگتسد  نیبرود  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.چیوسو5482376  NVR دیرخ هحفص 78)مالعتسا  )  nvrnvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " 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

صوصخم5482133 یراوید  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  -- ینلیپورپ یلپ   Longlife XG12 بانط
قیرح ءافطا  متسیس 

هحفص 26) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5482622NSC رگشیامن هحفص  یزکرم NSC و  هدنزادرپ  هحفص 24)دربردام NSC 1060 و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

.چیوسو .چیوسو   NVRNVR دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) 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   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 دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5482622NSC رگشیامن هحفص  یزکرم NSC و  هدنزادرپ  هحفص 24)دربردام NSC 1060 و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن5482771 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

ناوخ5482108 کالپ  هحفص 47)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاو5482260 روتکژورپ 150  موزالپ و  mS-C2962-tepc-12x af و  ناوخ -  کالپ  هحفص 47)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اتسور5483535 حطس  یریوصت  شیاپ  هحفص 10)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " 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

548248816TB کسیددراه ددع  هکبش و 5  تحت   NAS STORAGE زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 30)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتم5483240 یتناس  هنشاپ 60  ضرع  رتم و  یتناس  عافترا 80  رتم و   1.5 لوط ینوتب  هحفص 47)یسرجوین  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5482034 ( نابز نوناک  عماج  هناماس  زکارم (  داتس و  رد  حوطس  تیفرظ  تارغت  یزاس  هدایپ  هحفص 15)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5482044 رازفا  مرن  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییویدار5482659 تازیهجت  هراجا  یپ 27  یا  تیاباگم  دناب 50  یانهپ  هحفص 15)سیورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتفرشیپ5482754  - Revit رازفا مرن  یشزومآ  هحفص 15)سالک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامردو5482986 تشادهب  هکبش  رازفا  مرن   / رازفا تخس  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  روما  هحفص 15)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مالعتسا5483208 یلک  طیارش  هحفص 15)قباطم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناتسرامیب5483497 تاعالطا  یاهرازفا  مرن  ءاقترا  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5483581 - هاگتسد یتعنص 4 دله  دنه  - هبترم کی  دنمشوه  هیوهت  ینف  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و 
ددع دنمشوه 500 تراک 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5482036 تراظن  یاه  نیبرود  ریمعت  یرادهگن و   ، هحفص 47)ینابیتشپ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بعش و5482603 تیریدم و  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  زا  ینابیتشپ  تامدخ و  هئارا  مالعتسا 
ناردنزام ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  یاه  هجاب 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اتسور5483535 حطس  یریوصت  شیاپ  هحفص 10)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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