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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 20

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   1919 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 

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
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2424))

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

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

زا 36 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

زا 36 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

زا 36 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " 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

لرتنک5567738 سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح ، یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  موس -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  ات  دانسا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 18  ات  دانسا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567699 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   خساپ  شسرپ و  هسلج  تعاس 10 -   - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/5/29 حبص 

کینورتکلا تلود  هرامش 2  هداد  زکرم  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یناسر  زورب  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 211 مود ، هقبط  ناریا ، تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 21 ، یدورو  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، نابایخ   :: سردآ سردآ

 - 021-41934: سامت زکرم  :88969737 و 85193768 -  مان تبث  رتفد   :: نفلت نفلت
88115655  - 88113290

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هداد هداد زکرم   زکرم قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب وو   هعسوت   هعسوت 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 36 ھحفص 4 
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نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش هناماس زا  یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل خیرات 1401/05/10  زا 

ناوج  :: عبنم طسوتعبنم یفیک  یبایزرا  دانسا  یراذگراب  هئارا و   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم نارگ : هصقانم 

5567308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  یاه  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P09/0043500055-90-40 ـ اضاقت : هرامش  2001092179000214 ـ  داتس : هناماس  رد  هصقانم  هرامش  401/7/ک ـ  راذگ : هصقانم  هاگتسد  رد  هصقانم  هرامش  . 1

لایر   637.500.000 لایر : هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  FLAME DETECTOR (F&G ) ـ عوضوم :
ـ  G06/7990300007-90-38 اضاقت : هرامش  2001092179000215 ـ  داتس : هناماس  رد  هصقانم  هرامش  401/36/ک ـ  راذگ : هصقانم  هاگتسد  رد  هصقانم  هرامش  . 2

لایر   690.000.000 لایر : هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  CONDENSER TUBE ـ  عوضوم :

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  یدعب  لحارم  ریاس  یفیک و  یبایزرا  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  تافیرشت  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تهج یکینورتکلا  ءاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  هب  تبسن  تیوضع ، مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  .دش  دهاوخ  ماجنا  تلود 

دنیامن مادقا  تاصقانم  رد  تکرش 
.دشاب یم  هدهاشم  لباق  جرد و  نادابآ  تفن  شیالاپ  تکرش  تیاس  بو  راشتنالاریثک و  یاه  همانزور  رد  نامزمه  تروص  هب  تکرش  نیا  تاصقانم  یهگآ 

.دمآ دهاوخ  لمع  هب  توعد  هصقانم  دانسا  تفایرد  تهج  دتس  هناماس  قیرط  زا  دنوش  دات  یفیک  یبایزرا  رد  هک  ینارگ  هصقانم  زا  تسا  مزال 
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  .... 

یتسپ 111 قودنص  نادابآ ، تفن  شیالاپ  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  سردآ  هب  کرادم : لاسرا   :: سردآ سردآ
نادابآ  تفن  شیالاپ  تکرش  الاک  هرادا  هاگشیالاپ ، یلصا  هزاورد  بنج  دوردنورا ، هیشاح  نادابآ ، داهنشیپ : هئارا  رتشیب و  تاعالطا  تفایرد 

06153183781 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR WWW.ABADAN-REF.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

06153229815 :: 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

CONDENSER TUBECONDENSER TUBE FLAME DETECTOR (F&GFLAME DETECTOR (F&G ) ) ـ ـ 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 36 ھحفص 5 
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001070000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:25عبنم تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567539 :: هرازه هرازه :: 1401/06/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

¬ نامتخاس  ) یکدی تاعطق  نیمأت  ناریا و  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  قیرح  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز ) نارهت و  دیدج  یربهار 

ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکدی تاعطق  نیمأت  ناریا و  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  قیرح  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( ناجنز نارهت و  دیدج  یربهار  نامتخاس ¬ )

 218,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,717,074,635 نیمضت :  غلبم 

11:30 تعاس : 1401/09/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هداد5567699 زکرم  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یناسر  زورب  هحفص 4)هعسوت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت وو   متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 33
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  ود  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/س/17 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567313 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو لیذ  دراوم  ظاحل  اب  هصقانم و  دانسا  رد  جردنم  حرش  هب  ار  دوخ  رایس » سناکرف  بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

لایر نیمضت 17/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

میظنت نامزاس  تاعالطا ، یروانف  تاطابترا و  هناخترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و 

02189661703-89662529-89662583-021 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-WWW.CRA.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیرخآ  راشتنا  زا  یراک  زور  تدم 5  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  روشک  یاهناتسا  یتسیزهب  یعامتجا  یاهتیروف  زکارم  یصاصتخا  هکبش  اب  میس  یب  هناماس  رارقتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دناسر ماجنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیریدم و هعسوت  تنواعم  رتفد  مراهچ -  هقبط  روشک - یتسیزهب  نامزاس  شخب -  ضایف  دیهش  نابایخ  رهشکراپ - یلامش  علض  : هصقانم یرازگرب  لحم   :: سردآ سردآ
عبانم

ترفد سامت 02141934 - زکرم   - یلخاد 2498-2213  9-66702001 :: نفلت نفلت
مانتبث 88969737-85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس سناکرف   سناکرف بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 44

یعامتجا یعامتجا یاهتیروف   یاهتیروف زکارم   زکارم یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش اباب   میس   میس یبیب   هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 55

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/03 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 12  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وا 2 هیحان  کارا  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دحاو  - یزکرم هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: سردآ سردآ

32261003 :: نفلت :: www.markazi.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005221000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567395 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم  هی RTU و  زهجم  PT و  لرتنک ، لنپ  هارمه  هب  راد  روتوم  راب  ریز  عطق  لباق  ییاوه  یزاگ  طسوتم  راشف  دنمشوه  رنویسکس  هاگتسد  دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مدوم وی و  یت  رآ  هارمه  هب  ییاوه  دنمشوه  رنویسکس  هاگتسد  دیرخ 50  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 327,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,046,000,000 نیمضت :  غلبم 
08:30 تعاس : 1401/08/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  (ع ) اضر ماما  راولب  ناگدازآ  لپ  زا  رتالاب  ، یلامش یناقلاط  راولب   ، 3149684114 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 66

مدوم مدوم وو   ویوی   یتیت   رآرآ   هارمه   هارمه هبهب   ییاوه   ییاوه دنمشوه   دنمشوه رنویسکس   رنویسکس هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هچراپکی  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  نارگ  هصقانم 

1401/05/19 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 18:30  : تیاس زا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 18:30   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567527 :: هرازه هرازه ینفدکدک   هتیمک  هب  یفیک  یبایزرا  دانسا  لاسرا  ییاشگزاب و   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تکاپ ییاشگزاب  نامز  خروم 1401/06/08  هبنش  هس  زور  تعاس 19:00  : یناگرزاب

خروم 1401/06/24 هبنشجنپ  زور  تعاس 11:00  ب و ج: فلا ، یاه 

لخاد دیلوت  یرون ) ربیف  راد و  هرز  لرتنک  تلوولیک ،  20  ) لباک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 78٫400,000,000  هب  : هصقانم دروآرب 

دنیآرف رد  تکرش  نیمضت  غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 3٫120٫000٫000  هب  : راک عاجرا 

ناتسرهش سراف ، ناتسا  : سردآ ": فلا  " یاه تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یلا 36 نفلت 07152724134  نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  رهم ،

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یرادرهش  یمدرم  یاهتکراشم  یراذگ و  هیامرس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یدازآ رصع   :: عبنم تعاس 13/30عبنم  - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت رهش  یرونربیف  یطابترا  لنوت  ثادحا  یتکراشم  هژورپ  یزاس  یراجت  یرادرب و  هرهب  یارجا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زیربت یابص  غاب  کی  هقطنم  یرادرهش  هب  هدیسرن  ییابطابط  همالع  راولب  زیربت  رد  عقاو   :: سردآ سردآ

ربامن 35234006-041  35245411-041 :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف وو   راد   راد هرز   هرز لرتنک   لرتنک لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

یرونربیف یرونربیف یطابترا   یطابترا لنوت   لنوت ثادحا   ثادحا یتکراشم   یتکراشم هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس یراجت   یراجت وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوساس ایرآ  رمیلپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم خیرات 1401/06/05عبنم ات  رثکادح   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  هب  تبسن  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  دوخ  عبانم  یتاعالطا  کناب  هعسوت  لیمکت و  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریز حرش  هب  یرون  ربیف  بصن  یرافح و  تایلمع  ماجنا  هکبش و  یاه  کر  یا  هرود  سیورس   ، نفلت اتید و  یشک  لباک  تامدخ  ماجنا  هنیمز  رد  تیحالص  بحاص  و 

دیامن  مادقا 
قرب نفلت و  هکبش و  یشک  لباک  . 1

 Voice هکبش و یاه  نوتسیک  بصن  . 2
 UPS هکبش و کر  یدنبرکیپ  بصن و  . 3

ویدار تنیوپ و  سسکا  رتور ، چیئوس ، بصن  . 4
یرون ربیف  نژویف  بصن و  . 5

اتید  هکبش  یکیزیف  هیال  بیع  عفر  یبای و  بیع  . 6
 Visio رد یرون  ربیف  هکبش و  یکیزیف  هیال  ریسم  هشقن  یزاس  هدایپ  . 7

 UPS هکبش ، یاهکر  یا  هرود  سیورس  . 8
یزیر  نوتب  تلافسآ و  شرب  یرادرب ، بلسا  یرافح ، . 9

هکبش  ویسپ  تازیهجت  تکاد و  تیودناک ، هبول  بصن  . 10
ددرگ یم  توعد  هبرجت  یاراد  یاهتکرش  یمامت  زا  روظنم  نیمه  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

( این هب  یاقآ  لیابوم 09120757185 ( :: 85922752-021 و  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Sourcing@aryasasol.comسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماجنا ماجنا وو   هکبش   هکبش یاه   یاه کرکر   یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس  ، ، نفلت نفلت وو   اتید   اتید یشک   یشک لباک   لباک تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا دوخ   دوخ عبانم   عبانم یتاعالطا   یتاعالطا کناب   کناب هعسوت   هعسوت وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
یرون یرون ربیف   ربیف بصن   بصن وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع

1010
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

لوساسایرآ رمیلپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/06/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا  CISCO دنرب زا  تکرش  نوریب  اب  یطابترا  هیال  رد  تینما  تازیهجت  هداد و  زکرم  رد  تاعالطا  زاس  هریخذ  رورس ، یرازفا  تخس  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

تامدخ میرف  نیم  ریغ  یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  : ریز هخاش  راهچ  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبت 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ندوب اراد  شهوژپ 3 - شزومآ و  هخاش  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 2  لقادح  ندوب  اراد  یکیتامروفنا 2 - یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  ینابیتشپ 

( تسا شریذپ  دروم  اه  شیارگ  مامت   ) اتفا همانیهاوگ 

:: سردآ سردآ

( اینهب یاقآ  لیابوم 09120757185 (  نفلت 85922752-021 و   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Sourcing@aryasasol.comسکف 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

لرتنک5567738 سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح ، یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس ، ، رورس یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 111 1
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000185 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12:00هرامش  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم تعاس 12:00عبنم ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567303 :: هرازه هرازه :: 1401/06/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 7 حطس  نایانیبان  نیلولعم و  ددرت  یارب  هدایپ  رباع  یضرع  یاه  هاگرذگ  یزاس  بسانم  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  15/000/000/000: دروارب

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر  نیمضت 750/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت  هار و  ای 5  هینبا  هبتر 5 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000  : دیرخ
خیرات 1401/05/23  12:00 تعاس ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا 

متفه هقبط  رد  عقاو  جرک  یرادرهش  اه  نامیپ  اهدادرارق و  روما  هرادا  لالب -  راولب  دیحوت - نادیم  جرک -   :: سردآ سردآ

35892423-026 :: نفلت :: www.setadiran.ir-www.karaj.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

دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094940000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567548 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نمهب  هلحم 22  اه  کولب  نیب  یاضف  رباعم و  ییانشور  نیمات  ور و  هدایپ  یزاسهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس  هینبا و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یکیناکم  تاسیسات 

یقرب تاسیسات 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/10/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مشیربا نامتخاس  یلامش 14/4  رویهش  راولب 17   ، 9167919175 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یضرع یضرع یاه   یاه هاگرذگ   هاگرذگ یزاس   یزاس بسانم   بسانم یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

اهاه کولب   کولب نیب   نیب یاضف   یاضف وو   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور نیمات   نیمات وو   ورور   هدایپ   هدایپ یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 1313

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  لوا ) پاچ   ) یهگآ راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور   19:00

تلاسر  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدجت رهش -  حطس  رباعم  یریگ  هکل  - 

دیدجت هاپس - ) کرهش  زاریش ، جع ،) رصعیلو ،  ) هاپس کرهش  رباعم  یارب  تالحم  یهدناماس  - 
کی هقطنم  حطس  رباعم  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یکیفارت  یزیمآ  گنر  - 

 ... و - 

هناماس قیرط  زا  سیدرف  یرادرهش  مان  هب  باسح 400819688645  هب  تسیاب  یم  دانسا  دیرخ  هنیزه  ناونع  هب  لایر  غلبم 2/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ زیراو  داتس )  ) تلود کینورتکلا 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 
دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

کی یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ  ریبد  زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - لیوحت :  :: سردآ سردآ

ای 0263667339 یلخاد 158 و   02636658111 :: نفلت :: www.shahrdarifardis.ir 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

(( 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

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هلحرم کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/285/879/500  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشمرخ یدرونایردو  ردنب  لک  هرادا  یدولوم  دیهش  نادیم  یولوم  نابایخ  رهشمرخ  : اه تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

53507026-53507128 :: 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

رباعم رباعم هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یکیفارت   یکیفارت یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر رباعم -  -  رباعم یارب   یارب تالحم   تالحم یهدناماس   یهدناماس رهش -  -  رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : ناونع 1414

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 36 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا بعش  تیریدم  ناریا  ناریا  تارداص  کناب  تارداص  کناب  بعش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ ، تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس تاکرادت و  دحاو  تادراص -  کناب  یزکرم  نامتخاس  افش -  هارراهچ  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -   :: سردآ سردآ

034  - 32475311 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یاه یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 36 ھحفص 14 
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماخ  cd رواک ماخ و   cd تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000196 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمزراوخ یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  رواک  یکناب  ماو  متسیس   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 20000 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

زیر هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  متسیس  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم   COWBOY یتراجت مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 10  یطوق   MB 700 ماخ  CD الاک :  مان 
CD-R عون متسیس  جوم 

یطوق 20000 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  همیمض  تسویپ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماخ ماخ   cdcd  رواک رواک وو   ماخ   ماخ   cdcd ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 36 ھحفص 15 
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ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  قباطم   Brocade چیئوس نس  یاه  سیسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000194 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم   BrocadeBrocade چیئوس   چیئوس نسنس   یاه   یاه سیسیال   سیسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 36 ھحفص 16 
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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 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  /pro-face دنرب لرتنک  متسیس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004540 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هیمورا نتراک  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم   PRO - FACE یتراجت مان   PFXGP 4501 TADW 10/4 لدم یسمل  لنپ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  /pro-face دنرب لرتنک  متسیس  مالقا   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 19 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H2S GALVANIC رزیالانآ یکدی  تاعطق  هاگتسد  یزاس  یموب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004541 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   SCENTROID هدنزاس عجرم   TR8 لدم یطیحم  زاگ  روزیلانآ  الاک :  مان 

هاگتسد 54 دادعت : 
1402/05/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب لمح  هاگشیامزآ و  یزادنا و  هار  تست و  یاه  هنیزه  هیلک.دشاب  یم  دات  دروم  یلخاد  ناگدنزاس  طسوت  افرص " لخاد و  تخاس  یالاک  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدیدرگ  هیارا  تسویپب  تساوخرد  لماک  ینف  تاعالطا  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  هدننک  دیلوت  هدهع 

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

1312271-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا //pro- facepro- face دنرب   دنرب لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1919

H2S GALVANICH2S GALVANIC  رزیالانآ رزیالانآ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق هاگتسد   هاگتسد یزاس   یزاس یموب   یموب ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 36 ھحفص 17 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تمیق  نالعا  یتساوخرد  لدم  طقف  دشاب -  یم  هباشم  الاک  دک   ، MCX152 لدم سوفناد  رلیچ  رلرتنک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000367 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
یژرنا نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نابامرس  یتراجت  مان   EMS 812 لدم یمکارت  رلیچ  دنمشوه  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  تکرش  لاسرا  مدع  تروص  رد  یمازلا و  روتکاف  شیپ  لاسرا  / دولپآ ، دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

MCX152MCX152 لدم   لدم سوفناد   سوفناد رلیچ   رلیچ رلرتنک   رلرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 36 ھحفص 18 
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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 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / یرتاب رژراش  لیسمیر و  لنپ  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004542 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسلا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   SmartLoop لدم  Fire Alarm Conterol Panel قیرح مالعا  متسیس  الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا 
تس 4 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / یرتاب رژراش  لیسمیر و  لنپ  لرتنک   :: 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

نایئایحی افش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتا نامزاس  یمالعا  لمعلاروتسد  یئاهن  هیدیئات  ذخا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  ، هرواشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن

1101091956000019 زاین :  هرامش 
نارهت ناایحیافش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا نسح  یهاوگ  هنومن  هس  لقادح  هئارا  ، دشاب یناشن  شتآ  نامزاس  رودنو  تسیل  رد  تکرش  ، ینسحا سدنهم  سامت 09356561915  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دنهاوخ  فذح  دیدزاب  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  دشابیم ، یمازلا  تمیق  لاسرا  زا  لبق  ناتسرامیب  زا  دیدزاب  ، دشابیم یمازلا  ناتسرامیب  زا  راک 

1157637131 یتسپ :  دک  نایئایحی ،  افش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یمالسا  یاروش  سلجم  بنج  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33542013-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33542020-021 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // یرتاب یرتاب رژراش   رژراش وو   لیسمیر   لیسمیر لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 2222

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط ،، هرواشم هرواشم ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 36 ھحفص 19 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5567132H2S GALVANIC رزیالانآ یکدی  تاعطق  هاگتسد  یزاس  هحفص 16)یموب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 14 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  مالقا   SWITCH-DLINK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000026 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DGS-1024D لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SWITCH-DLINKSWITCH-DLINK ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 36 ھحفص 20 
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ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهچت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094557000040 زاین :  هرامش 

ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دصرد یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS_C3750G_24PS_S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ش
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربکا یاقآ  اب 09368854285  زاین  تروص  رد   - سانجا دات  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 10  تسا  هدش  یراذگراب  تسویپ  رد  لماک  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت 

1684613114 یتسپ :  دک  تعنصو ،  ملع  هاگشناد  نابایخ  ماگنه -  نابایخ  ناریا ،   تعنص  ملع و  هاگشناد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77240420-021  ، 77240540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77240405-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش تازیهچت   تازیهچت ناونع : : ناونع 2525

ADSLADSL مدوم   مدوم متیآ -  -  متیآ   99 رتویپماک / / رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ یاضاقت  تسیل  قبط  متیآ   9 رتویپماک / تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000427 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یوایح هیده  هدننک  هضرع  عجرم   IPLINK یتراجت مان   IP-DL-801RT لدم  ADSL مدوم الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   OKS 1112 یتراجت مان   g 500 یزلف یا  هناوتسا  یطوق   mm\10 190 یریذپذوفن اب  نوکیلیس  هیاپ  کیتتنیس  یتعنص  راکناور  ریمخ  الاک :  مان 
ایسآارف تالآ  نیشام  یسدنهم  یتاکرادت و  تکرش 

یطوق 5 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

اه هداد  شرورپ  هدننک  هضرع  عجرم   SUNWIN SPLITTER یتراجت مان   KEYR7 لدم رتیلیپسا  هاگتسد  هعطق  یپاچ  رادم  ربیف  الاک :  مان 
قرو 10 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
یحادم نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   BOOSTER یتراجت مان   BSC لدم ریاف  یلپمآ  ادص  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

نامرد هشیدنا و  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   OXN967 لدم یرون  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
یاوآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CREATOR هدنزاس عجرم   HL05 لدم  m 5 لوط شیازفا  اب  هدنزادرپ  زکرم  اب  اه  نفورکیم  طابترا  لباک  الاک :  مان 

سراپ روص 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 20  یدنب  هتسب  عون   BPA-32-10/16 لدم  V 220 ژاتلو  A 10 نایرج تدش  قرب  هخاش  هب 2  هخاش  لیدبت 3  گالپ  الاک :  مان 

هن دون و  دصهن و  رازه و  نازاس  هنیهب  کینورتکلا  کیرتکلا و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریتسالاب 
نتراک 10 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس هکبش  چئیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رک کت  یرون  ربیف  لوژام 

تینوی  یراوید 9  کر 
تسویپ رد  تاصخشم  حرش و  قبط 

1101093035000360 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 52 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ههام یرابتعا 2  تسا / هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا و ..  بصن و  یبناج  هنیزه ی  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شورف زا  سپ  تامدخ  ینابیتشپ و  تامدخ  تسا / یمازلا  یتک  همانتنامض  هئارا 

دوش تسویپ  یمسر  روتکاف  شیپ 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چئیوس   چئیوس ناونع : : ناونع 2727

P/F P/F "MITEL"MITEL "" ناونع : : ناونع 2828
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P/F "MITEL  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002470 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم لتیام  هدنزاس  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL NETWORK یتراجت مان   Expantion Kit لدم نفلت  زکرم  دربراک   14x15 cm زیاس لماک  درب  الاک :  مان 
دنمیار نامول  تاطابترا  هعسوت  هدننک  هضرع 

تس 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  لتیام  هدنزاس  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL NETWORK یتراجت مان   DSP II لدم نفلت  زکرم  دربراک   18x8 cm زیاس لماک  درب  الاک :  مان 
دنمیار نامول  تاطابترا  هعسوت  هدننک 

تس 2 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  لتیام  هدنزاس  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL NETWORK یتراجت مان   port ONSP 24 لدم نفلت  زکرم  دربراک  گولانآ  تراک  الاک :  مان 
دنمیار نامول  تاطابترا  هعسوت 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  لتیام  هدنزاس  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL NETWORK یتراجت مان   Dual T1/E1 لدم نفلت  زکرم  دربراک  لاتیجید  تراک  الاک :  مان 
دنمیار نامول  تاطابترا  هعسوت 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  لتیام  هدنزاس  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL NETWORK یتراجت مان   ASU II لدم نفلت  زکرم  دربراک   45x40 cm زیاس لماک  درب  الاک :  مان 
دنمیار نامول  تاطابترا  هعسوت  هدننک 

تس 2 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

اریز هدننک  هضرع  عجرم   MITEL یتراجت مان   MXE لدم  W 240 ناوت  AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  یسررب  لباق  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  هیدات  یاراد  یاه  تکرش  ینف  تاداهنشیپ  اهنت 

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  ساسا  رب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005032000070 زاین :  هرامش 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هداد شرورپ  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN YIXI ELECTRONICS یتراجت مان   LHSP-DP100 لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  هعطق  رتیلپسا  الاک :  مان 

اه
ددع 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416713113 یتسپ :  دک  هرامش 506 ،  - نیطسلف نادیم  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66400437-021  ، 66498882-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66498882-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هعطق   هعطق رتیلپسا   رتیلپسا ناونع : : ناونع 2929

دروبردام دروبردام ناونع : : ناونع 3030
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دروبردام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cpu

2400و1600 مر 8G
سوامدراه
دروبیک

تسویپ تساوخرد  حرش  هب  ..و 
هدش هدافتسا  هباشمدکناریا 

1101094953000552 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

SILICON4ME یتراجت مان  اب  یلاتسیرک  هبعج   SWO109 لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTONE یتراجت مان  لدم 2400   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم   25D لدم  TB 1 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
شرتسگ طابترا  نتم  هدننک  هضرع  عجرم   MEG یتراجت مان   RBMEI لدم تروپ  کت  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

سیرد نیسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  لدم 84735000  دربردام  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یرهاب میرم  هدننک  هضرع  عجرم   CW1405 لدم رتنیرپ  هعطق  لباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناهرط یالاک  رهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   KEYBOARD یتراجت مان   KB2500 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N11A.U1F0100OK دک  Nexans-Cat6A لدم  m 10 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1915 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرکاسع و34430517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  یلیصفت  حرش 
دنیامن مادقا  هنومن  لاسرا  هب  تبسن  تعاس  72 فرظ دیاب  ناگدننک  نیمات 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطاخ 09182246040 سدنهم  زکرم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط   IT تاعالطا یروانف  تازیهجت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000377 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرطاخ 09182246040 سدنهم  زکرم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط   IT تاعالطا یروانف  تازیهجت  مالقا  - 

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یدقن  تخادرپ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تسویپ کرادم  قبط   1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرطاخ 09182246040 سدنهم  زکرم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط   IT تاعالطا یروانف  تازیهجت  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یدقن  تخادرپ 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ITIT تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تازیهجت   تازیهجت مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3131

یکیفارت یکیفارت یاه   یاه ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تسویپ ) مالعتسا یهگآرد  جردنم  مالقا  حرش  هب  یکیفارت  یاه  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094734000172 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   60x45 cm زیاس لکش  لیطتسم  یرتوبک  لاب  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   250x150 cm زیاس لیطتسم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ناهاپس ورملاس   cm 60 زمرق یا  هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 3  یروبنز  هنال  گنربش  اب  راد  هبل   100x70 cm لیطتسم یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هار یامن  هولج  هدننک  هضرع  عجرم   75x55 cm زیاس لیطتسم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   45x60 cm زیاس لیطتسم  لکش  امن  تهج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412005706   110x110 cm زیاس  V.S.L تعرس تیدودحم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   50x75 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدومن اضما  رهم و  لیمکت ، ار  مالعتسا  یهگآ  ، هناماسرد یداهنشیپ  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش  اذل  دشاب  یم  هباشم  الاک  ناریا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هطوبرم  لیاف  یراذگراب  هب  تبسن  سپسو 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) تاو ینابایخ 120 غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000456 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
سای رازلگ  هورگ  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   W 180 ناوت  APOLLO حرط  LED ینابایخ غارچ  الاک :  مان 

هلعش 71 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  یموب و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن قبط  عبرم  رتم  رادقم 2500  هب  تماخض 7 )  لوط 50- -35 عافترا یگنس 7*50*35 ( لودج  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091256000098 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لباز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتارب جاهتبا و  دواد  نسحم و  هدننک  هضرع  عجرم   50x35x7 cm زیاس ناتسجب  یگنس  لودج  الاک :  مان 

ددع 2500 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

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

ددرگ لاسرا  یتسویپ  هنومن  روتکاف و  شیپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

خیش سدنهم  سامت 09157454474  نفلت 

دک لباز ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یزکرم _  هبعش  یزرواشک  کناب  یوربور  یسودرف _  نابایخ  لباز _  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861746151 یتسپ : 

32233800-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233800-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاو تاو 120120 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 3333

 ( ( تماخض  77 تماخض -- 5050 لوط   لوط -- 3535 عافترا عافترا ) ) 3535 ** 5050 ** یگنس  77 یگنس لودج   لودج ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  دنبهار  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060033000041 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
داگراساپ تعنص  دادماب  هدننک  هضرع  عجرم   MAKIM یتراجت مان   T لدم گنیکراپ  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  اب  یتسویپ  لیاف  هعلاطم  مدع  تیلوئسم  یتسویپ  یاه  لیاف  رد  حرش  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164865811 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  نایگنهرف  هاگشناد  یئاسک  هب  هدیسرن  یناقلاط  رخآ خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35424694-041  ، 35421702-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35421702-041 :: 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا دنبهار   دنبهار بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 36 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n4t3acz7ye485?user=37505&ntc=5567086
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5567086?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( 44 رهشوبردنب هبعش  ) یتسویپ تسیل  رد  لماک  طیارش  اب  ، تانبرک یلپ  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000009 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( 44 رهشوبردنب هبعش  ) یتسویپ تسیل  رد  لماک  طیارش  اب  ، تانبرک یلپ  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( رهشوب 1210 یتیمخ  ماما  هبعش م  ) یتسویپ تسیل  رد  لماک  طیارش  اب  ، تانبرک یلپ  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000010 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( رهشوب ینیمخ  ماما  هبعش م  ) یتسویپ تسیل  رد  لماک  طیارش  اب  ، تانبرک یلپ  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( 4444 رهشوبردنب رهشوبردنب هبعش   هبعش )) یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل ردرد   لماک   لماک طیارش   طیارش اباب   ،، تانبرک تانبرک یلپ   یلپ برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3636

 ( ( 12 1012 10 رهشوب   رهشوب یتیمخ   یتیمخ ماما   ماما هبعش  مم   هبعش )) یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل ردرد   لماک   لماک طیارش   طیارش اباب   ،، تانبرک تانبرک یلپ   یلپ برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 36 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dueh6p56dbma5?user=37505&ntc=5567202
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5567202?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/97gawhe88l7dw?user=37505&ntc=5567203
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5567203?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یرهطم 1298 هبعش  ) یتسویپ تسیل  رد  لماک  طیارش  اب  ، تانبرک یلپ  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000011 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یرهطم 1298 هبعش  ) یتسویپ تسیل  رد  لماک  طیارش  اب  ، تانبرک یلپ  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( 12981298 یرهطم   یرهطم هبعش   هبعش )) یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل ردرد   لماک   لماک طیارش   طیارش اباب   ،، تانبرک تانبرک یلپ   یلپ برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 36 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vlep8vq5n7k8v?user=37505&ntc=5567205
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5567205?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ندعم تعنص و  کناب   :: 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 18 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قبط  شیک  هبعش  هجاب  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  یزادنا  هار  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091122000007 زاین :  هرامش 

سابع ردنب  هبعش  ندعم  تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف قبط  طقف  یتساوخرد  تمدخ  -02127872324  - 07644421671  - 4 سامت هرامش  .تسیمازلا  تمیق  جرد  زا  لبق  دیدزاب  سامت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دحاو 1004  ناریا  یالاک  سروب  تالماعمرالات  هعومجم  فدص  جرب  شیک  هریزج  تمدخ  هئارا  لحم.تسویپ 

7915743755 یتسپ :  دک  توارط 5 ،  هچوک  شبن  نیهاش  نیمز  یور  هب  ور  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332222-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338888-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  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

قیرح5567539 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 4)سیورس ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5567702 ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  ، هحفص 18)هرواشم قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5567133 حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / یرتاب رژراش  لیسمیر و  لنپ  هحفص 18)لرتنک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هجاب هجاب کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

سیورس5567715  ، نفلت اتید و  یشک  لباک  تامدخ  ماجنا  دوخ  عبانم  یتاعالطا  کناب  هعسوت  لیمکت و 
یرون ربیف  بصن  یرافح و  تایلمع  ماجنا  هکبش و  یاه  کر  یا  هرود 

هحفص 6) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لرتنک5567738 سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح ، یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011/1401  / پ.ع.م  :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  نامز  زا  زور  تدم 7  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نامرآ   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا یارجا  زا  فده  : تامدخ رصتخم  حرش  گراخ 5 ) هریزج  رد  ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  الاک ، رابنا  یناقوف  تمسق  ینیچ  راوید  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشیش لامرن و  لیفورپ  اب  یموینیمولآ  هرجنپ  بصن  هیهت و  هطوبرم و  یشکدنب  هارمه  هب  رجآ  مین  کی و  تماخض  هب  امن  ربود  راوید  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ ،

گراخ هریزج  رد  ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  ءالاک  هرابنا  راوید  یناقوف  تمسق  لیمکت  یارب  تیروکس 
لایر  15/192/352/343: دروارب

لایر  759/617/617  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاسزا  هینبا  نامتخاس و  هتشر  رد  هبتر 5  هیاپ  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: -www.setadiran.ir-WWW.SHANA.irنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.JOTCO.IR و-HTTP://IETS.MPORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، الاک الاک رابنا   رابنا یناقوف   یناقوف تمسق   تمسق ینیچ   ینیچ راوید   راوید یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091645000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرجنپ بصن  هیهت و  هطوبرم و  یشکدنب  هارمه  هب  رجآ  مین  کی و  تماخض  هب  امن  ربود  راوید  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ ، نیا  یارجا  زا  فده  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک حرش  اب  قباطم  گراخ  هریزج  رد  ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  الاک ، رابنا 5  راوید  یناقوف  تمسق  لیمکت  یارب  تیروکس  هشیش  لامرن و  لیفورپ  اب  یموینیمولآ 

یدراوم مامت  لماش  هدوبن و  ییارجا " یاهراک  حرش   " تمسق رد  هدش  حرطم  یاهرتماراپ  یمامت )  لماش  ایو   ) هب دودحم  اهنت  هژورپ  ییارجا  یاهراک  .دشاب  یم 
.ددرگ  هژورپ  ماجنا  لیمکت و  هب  رجنم  هک  دوب  دهاوخ 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 11 یروس -  تجح  نابایخ  نرادساپ -  نابایخ  نارهت -   ، 1946619611 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5567274، الاک رابنا  یناقوف  تمسق  ینیچ  راوید  یارجا  هحفص 34)هژورپ  دنب  ( دنب هار   هار

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

رابنا5567420 یناقوف  تمسق  ینیچراوید  هحفص 34)یارجا  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

تسا5567086 هباشم  دکناریا  دنبهار  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 30) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

رابنا رابنا یناقوف   یناقوف تمسق   تمسق ینیچراوید   ینیچراوید یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4141

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پات بل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000104 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
 ( تسویپ مرف  تاصخشم  بات (  بل  - 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیئارا 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا ههام  تخادرپ 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تبحص  یمیظع  مناخ  هرامش 88492200  اب  هرواشم  تروص  رد 

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

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ماخ5567149  cd رواک ماخ و   cd(14 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

پات5567296 هحفص 36)بل  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

.تسویپ5567574 لیاف  حرش  قباطم   Brocade چیئوس نس  یاه  سیسیال  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " 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

تسا5567086 هباشم  دکناریا  دنبهار  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 30) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

پات پات بلبل   ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 36 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t84mcfn4tlwhe?user=37505&ntc=5567296
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5567296?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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