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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 24

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 25

140 1140 1 دادرم   دادرم   2626 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   138هکس ,370 , 000138 ,370 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   128هکس ,450 , 000128 ,450 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   208رالد ,600208 سیئوس600, سیئوس کنارف   315,300315,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 78هکس ,000 , 00078 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   231رالد , 900231 , ناتسبرع900 ناتسبرع لایر   79,64079,640لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 48هکس ,000 , 00048 ,000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,70030 ,700

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,896 , 00012 ,896 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   361دنوپ ,270361 نپاژ270, نپاژ نینی   دصکی   222دصکی ,520222 ,520

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
((3636))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8686))

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

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

زا 94 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

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

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 72

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 74

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس  رد  زور  تدم 5  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5591479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یمومع  هصقانم  یرازگرب  هب  مادقا  هطوبرم ، یاه  سنسیال  هارمه  هب  هکبش  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 20/800/000/000  غلبمغلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 100/000/000  دیرخ  غلبم 

تاکرادت هرادا  موس ، هقبط  کالپ 14 ، مود ، هچوک  دامعریم ، نابایخ  یرهطم ، نابایخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003287000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591589 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یلباک  تاطابترا  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعبات  یاه  نامتخاس  یرادناتسا و 

سراف  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
هکبش یلباک  تاطابترا  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هعبات  یاه  نامتخاس  یرادناتسا و 
12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
94  / 9 خروم 22 /  ت 50659 ه   / هرامش 123402 همان  بیوصت  قبط  نیمضت :  تاحیضوت 

دشاب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ 
13:30 تعاس : 1401/06/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سراف یرادناتسا  داتس  نادیم  - زاریش  ، 7134855555 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم یاه   یاه سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 11

یرادناتسا یرادناتسا هکبش   هکبش یلباک   یلباک تاطابترا   تاطابترا وو   رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن روما   روما ماجنا   ماجنا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارگ هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون 

1401/05/26 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2201/1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  نیکرتشم  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  هیهت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ارجا  لحم 

تفن تعنص  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  هیدات  نتشاد  روشک -  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  اب  طبترم  شیارگ  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا رد  ..و 

قاتا 102 لوا  یبرغ ط  ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  یولوم  هیمورا خ  اهدادرارق  روما  رتفد   :: سردآ سردآ

33477170-044 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33444475-044 :: سکف :: WAZARGAS@سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیریدم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  : هصقانم دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تعاس 16  تیاغل   1401/05/27

ناریا  :: عبنم زورعبنم تعاس 16  : داهنشیپ لاسرا  ینامز  تلهم   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنشراهچ 

5591983 :: هرازه هرازه یبایزرادکدک   مالعتسا  یاه  تکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
هبنشراهچ زور  حبص  تعاس 9  : یفیک

رد ( 2001093863000012  ) هصقانم هرامش  هب  لیذ  عوضوم  اب  تمیق  تیفیک  شور  هب  یا و  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرن ینابیتشپ  دیلوت و  هنیمز  رد  هس  هبتر  لقادح  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  طیارش و  دجاو  رواشم  باختنا  هب  تبسن  تلود ، یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

دیامن مادقا  طبترم  هنیمز  رد  راک  ماجنا  تیفرظ  یاراد  و  ( sajar.mporg.ir  ) روشک ییارجا  ینف و  ماظن  لماوع  تاعالطا  هناماس  زا  یرتشم » شرافس  یاهرازفا 

تکرش داتس  رد  نیکرتشم  یعیمجت  هداد  هرابنا  زکرمتم و   BI هناماس دیلوت  یناتسا و  زاگ  یاه  تکرش  نیکرتشم   BI هناماس ینابیتشپ  تامدخ  هصقانم : عوضوم  - 
زاگ یلم 

لایر غلبم 21,963٫104.529  : هژورپ یلام  دروآرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس ، شبن  یبونج ،) نابآ   ) یدضع رتکد  دیهش  نابایخ  دنز ، ناخمیرک  نابایخ  نارهت ، : راذگ هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیریدم  مهد ، راهچ  هقبط  ناریا ،

84877643-84878605 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 33

نیکرتشم نیکرتشم یعیمجت   یعیمجت هداد   هداد هرابنا   هرابنا وو   زکرمتم   زکرمتم   BIBI هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت وو   یناتسا   یناتسا زاگ   زاگ یاه   یاه تکرش   تکرش نیکرتشم   نیکرتشم   BIBI هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 94 ھحفص 6 
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( تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیریدم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093863000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  : هصقانم دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تعاس 16  تیاغل   1401/05/27

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم تعاس 16  : داهنشیپ لاسرا  ینامز  تلهم   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنشراهچ 

5592101 :: هرازه هرازه یبایزرادکدک   مالعتسا  یاه  تکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
هبنش زور  حبص  تعاس 9  : یفیک

سنارفنک وئدیو  یموب  یرازفا  مرن  تخاس  ریز  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  دیرخ ، هژورپ  : هصقانم عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

: هژورپ یلام  دروآرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم لاس  ود  تدم  یارب  لایر ) کی  لهچ و  دصیس و  رازه و  داتفه  دصناپ و  نویلیم و  شش  هاجنپ و  تسیود و  درایلیم و  کی  یس و  لداعم   ) 31٫256,570,341

.دشاب

زاگ یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس ، شبن  یبونج ،) نابآ   ) یدضع رتکد  دیهش  نابایخ  دنز ، ناخمیرک  نابایخ  نارهت ، : رازگ هصقانم  هاگتسد  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیریدم  مهدراهچ ، هقبط  ناریا ،

:: 05 848186 و 84878317 نفلت :: sajar.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003131000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:15عبنم تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592441 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهگن و  سیورس ، یاتسار  رد  دراد  رظن  رد  روشک  کلاما  دانسا و  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم  قیرط  زا  دوخ ، هدادزکرم  هکبش و  تخاسریز  یرازفا ، تخس  تازیهجت  ینابیتشپ 
راکنامیپ  تامدخ  زا  لیذ ، حرش  هب  روآدهعت  فادها  هب  لین  تهج  یا  هلحرم  کی  یمومع 

دیامن  هدافتسا  تاطابترا  تاعلاطا و  یروانف  ینابیتشپ  تامدخ 
روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ یرادهگن و  تاعالطا  یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/09/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ   ، 1114678111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو یموب   یموب یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاس   تخاس ریز   ریز ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار دیرخ ، ، دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 55

زکرم زکرم وو   هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 66

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 19  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592461 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 10   - 1401/06/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار یاهمتسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش لاسکی  تدم  لایر  دروآرب 27.159.000.000 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  ابش  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 1.357.950.000  غلبم 

راک ترازو  زا  ربتعم  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئارا 

نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش  یتدایس  دیهش  نابایخ  تلم  نابایخ  رهش  کراپ  تشر   :: سردآ سردآ

اهدادرارق روما  رتفد   01333369086 :: نفلت :: www.nigc-gl.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 77

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/529هرامش هبنش  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور  تعاس 15/30  تیاغل 

زبس هخاش   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 15/30  ات  رثکادح   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591363 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک   خروم 1401/6/23  هبنشراهچ  زور  رد   - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص

رهشناریا  هاگورین  راخب  دحاو  قیقد  رازبا  کیورتکلا و  شخب  یکدی  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق داقعنا  زا  سپ  یسمش  هام  هس  الاک  لیوحت  تدم 

لای نیمضت 3.750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هناخریبد  ورین  نامتخاس  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعا  ربمایپ  راولب  رهشابیز  نادهاز  یکیزیف  لیوحت   :: سردآ سردآ

5432291130 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591941 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ویارد زادنا  هار  قرب  ولبات  هاگتسد  دیرخ 45  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.abfasb.ir - Www.setadiran.irنفلت 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

هاگورین هاگورین راخب   راخب دحاو   دحاو قیقد   قیقد رازبا   رازبا وو   کیورتکلا   کیورتکلا شخب   شخب یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

ویارد ویارد زادنا   زادنا هار   هار قرب   قرب ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد   4545 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 94 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R4-1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5591885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F GASDETECTOR/TRANS EXPO دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 17.833.700.000  غلبم 

لایر نیمضت 891.685.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تامدخ  هرادا  مراهچ -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

6471-07731316468 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR WWW.SFGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  - هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/4117 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5591971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  مراهچ  هاگشیالاپ  رد   ss5 نامتخاس قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 20/261/582/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/013/079/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لوا هقبط  نویسیمکریبد  رتفد  یزکرم  نامتخاس  6و7 و8  زاف مراهچ  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

6383-07731316380 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR-www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

P/F GASDETECTOR/TRANS EXPOP/F GASDETECTOR/TRANS EXPO دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 94 ھحفص 10 
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ناهفصا کی  هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0009 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  قرش  هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  ینف  ینابیتشپو   Core ییویدار و هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا هقطنم  تارباخم  تاکرادت -  ینابیتشپ و  تیریدم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir-www.isfahan lai.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

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسدور ناتسرهش  تارباخم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

هقبط 3 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا   :: سردآ سردآ

32132330-01332132392 :: نفلت :: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.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

CoreCore وو   ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1212

تارباخم تارباخم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 94 ھحفص 11 
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کتایسآ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش تیاغل  هام  دادرم  خروم 29  هبنش  زور  تعاس 10  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هامرویرهش 1401 خروم 2  هبنشراهچ  زور 

هدیازم هصقانم   :: عبنم هامعبنم رویرهش  خروم 8  هبنش  هس  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401

5591764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  ریز  طیارش  ساسارب  یاهلحرم  کی  ماع  هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Switch cisco-new , F5 - used دیرخ

جردنم طیارش  تاعر  اب  کتایسآ  یاه  هداد  لاقتنا  تکرش  هجو  رد  لایر  غلبم 3.000.000.000  هب  هتفس  ای  یکناب و  همانتنامض  هرقف  کی  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم دانسا  رد 

کالپ 37 مهدزاود  هچوک  شبن  دامعریم  نابایخ  رد  عقاو  کتایسآ  یزکرم  نامتخاس  هب  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

یلخاد 1773  1544 :: 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

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورگنل شلما و  یاه  ناتسرهش  تارباخم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  هراسلگ  هار  راهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  داتسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

01332132392 - 32132330 :: نفلت :: GILAN.TCI.IR IETS.MPORG.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

Switch c isco-new ,  F5 -  usedSwitch c isco-new ,  F5 -  used  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1414

تارباخم تارباخم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو 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 94 ھحفص 12 
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ناهفصا ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0010 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  لامش  هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  ینف  ینابیتشپ  ییویدار و Core و  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرط زا  ناهفصا  ناتسا  لامش  هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  ینف  ینابیتشپ  ییویدار و Core و  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و   » یراذگاو هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

.دیامن مادقا  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.tci.ir www.isfahan.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

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  تدم 2  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  یرون  ربیف  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 6/250/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 3/012/500/000 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR-WWW.SPGC.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

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش ینف   ینف ینابیتشپو   ینابیتشپو   CoreCore وو   ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1616

هکبش هکبش لباک   لباک یرون   یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت 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 94 ھحفص 13 
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لیبدرا ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/23  دانسا  تفایرد   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ardebil.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/5/23  لیوحت   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصاصتخا  یاه  حرط  یزاس  لاناک  ییاوه و  یلاناک - یکاخ - یشکلباک  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 9.424.150.000 

لایر هدرپس 377.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

04533364010 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592675 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2 ردیح اباب  تیاس  لیابوم  یاه  تیاس  لکد  ییاجباج  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط یزاس   یزاس لاناک   لاناک وو   ییاوه   ییاوه یلاناک - - یلاناک یکاخ - - یکاخ یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1818

لکد لکد ییاجباج   ییاجباج حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/07هرامش  1401/05/25  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/15عبنم  1401/06/15  - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورگنل شلما و  یاهناتسرهش  تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
41/126/832/000  : دروآرب غلبم 

2/057/000/000  : هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسدور ناتسرهش  تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 35/697/000/000 غلبم 

لایر نیمضت 1/785/000/000 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370 :: 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

تارباخم تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2020

تارباخم تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن 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 94 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tdm8zasu3wz9d?user=37505&ntc=5592684
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5592684?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2dg76qgmwtqs2?user=37505&ntc=5592692
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5592692?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/91/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/25  زا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592698 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام رد 2  ناتسا  لیابوم  تیاس  ما 200  یپ  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32242000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/06/05هرامش خیرات 1401/05/22  زا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5592699 :: هرازه هرازه ات 1401/06/06دکدک   خی 1401/06/06  رات  زا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زروم زکرم  ات  ریسم  یاه  تیاس  یرچ و  هندرگ  هب  هدیسرن  رتمولیک  ریسم 5  یرون  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تعاس 17:45:26  2022/08/15  : جرد خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم تکرش   :: 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

ناتسا ناتسا لیابوم   لیابوم تیاس   تیاس   200200 ماما   یپیپ   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2222

رتمولیک رتمولیک   55 ریسم   ریسم یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/26  تلهم   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5592720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کچرق یتشهب  دیهش  زکرم  هدودحم  رد  اسر  تباث  تاطابترا  ارفا  تکرش  یصاصتخا  لباک  حرط  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/768 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/25  زا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تیاغل  خیرات 1401/05/29  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیلک ناتسرهش  رد  یرونربیف  یکاخ  یشکلباک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5591479 یاه  سنسیال  هارمه  هب  هکبش  تازیهجت  هحفص 5)نیمأت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج5591571 تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 18)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رازفا و5591589 تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  ماجنا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یرادناتسا هکبش  یلباک  تاطابترا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یصاصتخا یصاصتخا لباک   لباک حرط   حرط تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424

یرونربیف یرونربیف یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2525

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نیکرتشم5591762 یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  هیهت  هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج5591793 تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 18)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سنارفنک5592101 وئدیو  یموب  یرازفا  مرن  تخاس  ریز  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  دیرخ ، هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم5592441 هکبش و  تخاسریز  یرازفا ، تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)سیورس ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  رثکادح  خروم 1401/05/27  زا   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/30

لداعت  :: عبنم :: 1401/06/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591483 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/06/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا یقوقح  صاخشا  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  هدش  دیق  طیارش  ریاس  لیذ و  تاصخشم  اب  یاه  هژورپ  هژورپ /  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن 

خروم 1401/6/14 تعاس 8  ییاشگزاب  لیوحت 1401/6/13 -  رتخدلپ -  ناتسرهش  ناچ  تخت  ییاتسور  هار  تلافسآ  - 
دنزاش  انزا -  روحم  یریگ  هکل  - 

تشدهوک  ینایرش  ریغ  یاهروحم  تلافسآ  شکور  - 
نالومعم  دابآ -  مرخ  تلافسآ  شکور  - 

نانابش  هلم  هندرگ  دابآ  مرخ  ورحم  تلافسآ  شکور  - 
نالومعم  شخب  یکشوک  ناریمآ  لیس  زا  هدید  تراسخ  ییاتسور  روحم  یزاسهب  - 

دابآ )  رون  دابآ -  مرخ  هدرس (  همشچ  لئاح  راوید  لپ و  یزاسزاب  - 
رتمولیک )   10 نیسره 2 (  دابآرون  - دابآ  - مرخ  روحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  - 

دابآرون دابآ -  مرخ  دابآزوریف و  رتشلا -  یاهروحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  - 

هار و هبتر 4  ) رتالاب هبتر  تیحالص  یاراد  تسیابیم  راکنامیپ  دشاب ، یربارت  هار و  هبتر 5  زاجم  تیفرظ  زا  رتارف  راکنامیپ  یداهنشیپ  تمیق  هچنانچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یربارت )

یهگا لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش 4166063752736249  باسح  هب  یزیراو  شیفایو  یکناب  همانتنامض  یارب  رگید  هام  ات 3  دیدمت  لباق  هام و   3 رابتعا تدم 
ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  مان  هب  دابآ  مرخ  ناتسرهش  یزکرم  یلم  کناب 

ناتسا یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  یتسپدک 6819613831  - ولیس بنج   - ناتسراهب راولب  دابآ  مرخ  سردآ   :: سردآ سردآ
ناتسرل

:: 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

بصن بصن وو   هیهت   هیهت همشچ -  -  همشچ لئاح   لئاح راوید   راوید وو   لپلپ   یزاسزاب   یزاسزاب ییاتسور -  -  ییاتسور روحم   روحم یزاسهب   یزاسهب تلافسآ -  -  تلافسآ شکور   شکور ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ ناونع : : ناونع
یسرجوین یسرجوین

2626

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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دابآ نامز  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5591548 :: هرازه هرازه :: 1401/06/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  اتسور  یریوصت  شیاپ  ینارمع  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش ات  دانسا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591564 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ نیرباع  ددرت  تهج  اه  عطاقت  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  759,264,000 نیمضت :  غلبم  لایر -  1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  اه  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  رازگ و  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان 88969737- تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   03441325077 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: 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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ ینارمع   ینارمع هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2727

هدایپ هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت تهج   تهج اهاه   عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

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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ملید ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090068000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591571 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج  تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  ملیدردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یبناج  تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,583,500,000 یلام :  دروآرب 

لایر   729,175,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  خروم 16/06/1401  تعاس 12  ات  یرادرهش  یلام  روما  هب  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  لصا  لیوحت  تلهم  نیمضت :  تاحیضوت 

10:00 تعاس : 1401/08/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ملید ردنب  یرادرهش  هر )  ) ینیمخ ماما  نادیم  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا   ، 7536147416 یتسپ :  دک  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  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

نارهت هقطنم 20  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوناب ناتسوب  هقطنم و  حطس  یاهناتسوب  یناسربآ  تالاصتا  هلول و  هیهت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم حطس  یاهناتسوب  بآ  هاچ  پمپ  هیهت 

هقطنم 20 جنپ  ود ، یحاون  تالحم  حطس  رد  یرون  جرب  هیهت 
یر ماب  ناتسوب  تالحم و  حطس  رد  یرهش  ناملبم  هیهت 

هقطنم 20 راهچ  هس و  یحاون  تالحم  حطس  رد  یرون  جرب  هیهت 
ناوناب ناتسوب  یشک  راوید  تهج  حلسم  ینتب  راوید  تاعطق  هیهت 

باسپ لاقتنا  لاناک  ندومن  هدیشوپ  رس  هژورپ  هدینت  شیپ  ینتب  لاد  هیهت 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

، یرادرهش نابایخ  یعاس ، یداه  نادیم  یررهش ، : یناشن هب  هقطنم  یزکرم  نامتخاس  رد  رقتسم  اهدادرارق  دحاو  : داهنشیپ لوبق  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
یر ناتسرهش  یرتسگداد  بنج 

:: 841617 و 84161202 نفلت :: business.tehran.ir Tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج تامزاول   تامزاول وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929

 ...  ... وو هقطنم   هقطنم حطس   حطس یاهناتسوب   یاهناتسوب بآبآ   هاچ   هاچ پمپ   پمپ هیهت   هیهت هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس یاهناتسوب   یاهناتسوب یناسربآ   یناسربآ تالاصتا   تالاصتا وو   هلول   هلول هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3030

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  دانسا   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591793 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هژورپ 14.583.500.000  دروآرب  غلبم 

اهداهنشیپ رابتعا  تدم  .دنشاب  هتشاد  ار  تراجت  ندعم  تعنص  نامزاس  زا  طبترم  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد  یتسیاب  امتح  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  دیدمت  لباق  رگید  هام  ود  یارب  رابکی  نینچمه  دشاب و  ربتعم  لیوحت  خیرات  زا  هام  ود  تسیابیم 2 

یرادرهش هر - )  ) ماما نادیم  ملیدردنب -  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

33999818 و 33191893  - 41914-121  - 07733241026 :: نفلت :: 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

یبناج یبناج تامزاول   تامزاول وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 22  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  یهگا  رشن  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  لیذ  حرش  هب  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یرادرهش  هقطنم 22  ناگتخیهرف )  دنولا 3و4 -  دنوامد -  لاچوت -  برغ (  هیهلا  رباعم  لیمکت  - 

نارهت  یرادرهش  هقطنم 22  هس  هیحان  حطس  رد  ور  هدایپ  رباعم و  تافسآ  یزاسهب  یرادهگن و  ریمعت ، - 
نارهت  یرادرهش  هقطنم 22  هیحان 5  حطس  رد  ور  هدایپ  رباعم و  تلافسآ  یزاسهب  یرادهگن و  ریمعت ، - 

هقطنم 22  حطس  رد  یراکتخرد  تضهن  - 
هقطنم 22 حطس  رد  یلگنج  یاه  هصرع  ییاریپزاب  هعسوت و  - 

هقطنم 22 یرادرهش  هیحان 5  رت  دنامسپ  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  تایلمع  - 
لاس 1401-1402  هایگ  لگ و  کینیلک  زکرم  زبس  یاضف  یرادهگن  - 

لاس 1401 رد  هقطنم 22  حطس  رد  نیدایم  یندچ  یاهولبات  دیرخ  - 

ربتعم  یراکنامیپ  تراک  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هیاپ 5  تیحالص  ندوب  اراد  یلا 3  کی  فیدر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  تهج  یعامتجا  هافر  نواعت و  راک ، ترازو  زا  تقوم )  ای  مئاد  ینمیا (  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا 

دنامسپ  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  صیخشت  ینف و  ناوت  نعت  همانیهاوگ  ندوب  اراد  فیدر 6 
یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  ربتعم  طبترم و  هبتر  هئارا  فیدر 7 

دشاب  یم  یمازلا  هصقانم  عوضوم  اب  طبترم  همانساسا  ندوب  اراد  فیدر 8 
کناب باسح 1004575352  هرامش  هب  یدقن  هدرپس  ای  نارهت و  یرادرهش  ای  هقطنم 22  یرادرهش  مانب  یکناب  همانتنامض  تروصب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

دشاب  یم  هقطنم 22  یرادرهش  هجو  رد  دک 222  نهآ  هار  کرهش  هبعش  رهش 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  هنیزه 

اهدادرارق روما  هقطنم 22  یرادرهش  کی  هرامش  نامتخاس  یرقاب  دیهش  کرهش  برغ )  تمه  یرازخ (  دیهش  هارگرزب  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاریپزاب ییاریپزاب وو   هعسوت   هعسوت حطس -  -  حطس ردرد   یراکتخرد   یراکتخرد تضهن   تضهن حطس -  -  حطس ردرد   ورور   هدایپ   هدایپ وو   رباعم   رباعم تافسآ   تافسآ یزاسهب   یزاسهب وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت رباعم -  -  رباعم لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
حطس حطس ردرد   یلگنج   یلگنج یاه   یاه هصرع   هصرع

3232
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نارهت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

15-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591991 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نا  تاقلعتم  اب  لیردراگ  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 79/339/370/000  غلبم 

لایر نیمضت 3/950/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لقن لمح و  نامزاس  هرامش 2  نامتخاس  یدقن -  هچوک  یناقلاط -  نابایخ  هب  هدیسرن  یتعیرش -  نابایخ  یناشن  هب  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد   :: سردآ سردآ
مجنپ هقبط  کیفارت  و 

:88969737 و 85193768 مان تبث  رتفد   1456: سامت زکرم   :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

موس تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/5/25  زا  تعاس 19  زا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592106 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش هام   1 هژورپ :  یارجا  تدم  لایر   19/007/000/000 هیلوا :  دروارب  تاقلعتم  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  950/350/000 همان :  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش هس  هرامش  نامتخاس  یونزغ _  نابایخ  شبن  بالقنا  نابایخ  زاوها   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

تاقلعتم تاقلعتم وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001173000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592251 :: هرازه هرازه :: 1401/06/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک  ناتسا  یاه  ناتسرهش  لاس 1401  یرادهار  زاین  کمن  نیمات  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسدرک  ناتسا  یاه  ناتسرهش  لاس 1401  یرادهار  زاین  کمن  نیمات  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,789,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   690,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسدرک  ناتسا  یاه  ناتسرهش  لاس 1401  یرادهار  زاین  کمن  نیمات  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/09/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا  این  کلم  رختسا  یوربور  ناتابکا  جدننس خ   ، 6615763154 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

دبیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 14   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی نامیپ   :: عبنم خیراتعبنم هبنش  زور  تعاس 14   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592263 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 12   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تعنص نادیم  ات  هدیب  غارچ  ریپ  لصافدح  نابایخ  ییانشور  یراذگ و  لودج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  462/150/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دبیم یرادرهش   :: 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

(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5592106 یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 18)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ناتسرهش ناتسرهش   140 1140 1 لاس   لاس یرادهار   یرادهار زاین   زاین کمن   کمن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3535

نابایخ نابایخ ییانشور   ییانشور وو   یراذگ   یراذگ لودج   لودج ناونع : : ناونع 3636
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5591548 شیاپ  ینارمع  هژورپ  هحفص 18)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یبناج5591571 تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 18)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یبناج5591793 تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 18)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاقلعتم5592106 یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 18)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هجدوب همانرب  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 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004051000008 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  هجدوب  همانرب و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 165 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516633317 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هجدوب  همانرب و  تیریدم  نامزاس  میسیب  تمس  هب  ینیمخ  ماما  نادیم  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33553751-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33542291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنا   یتنا 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 94 ھحفص 25 
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تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتروپ ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000003000048 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81762192-021  ، 88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادور هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادور هبعش  یعامتجا  نیمات  نامتخاس  فکمه  هقبط  نویساموتا  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

دشاب ناگزمره  ناتسا  هزوح  رد  راکنامیپای  تکرش   ـ
1101095025000003 زاین :  هرامش 

نادور هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادور هبعش  یعامتجا  نیمات  نامتخاس  فکمه  هقبط  نویساموتا  هکبش  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7934174715 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  بنج  بالقنا -  راولب  نادور -  ناتسرهش  نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42882239-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42883030-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتروپ لاتروپ ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3838

نامتخاس نامتخاس فکمه   فکمه هقبط   هقبط نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 94 ھحفص 26 
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نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000012 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  رازفا  مرن  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رادملع سدنهم  بانج  ییوگخساپ 09306476171  سامت  هرامش 

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 94 ھحفص 27 
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ناریا رامآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  حرشب  " . IT هزوح یاه  ژورپ  سانشراک  عوضوم  رد  هرواشم  هژورپ "  ماجنا  صوصخ  رد  هرفن  کت  رواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003013000089 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب دادرارق  تدم  لک  یارب  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابن طورشم  تمیق 

دنیامن تکرش  دنناوت  یم  یقیقح  صاخشا  طقف 
ددرگ هبساحم  تمیق  رد  نیمضت  تایلام  همیب  ریظن  ینوناق  روسک 

هدون 85104450 یاقآ  تالاوس  هب  خساپ 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85104435-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITIT هزوح   هزوح یایا   هژورپ   هژورپ سانشراک   سانشراک عوضوم   عوضوم ردرد   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 94 ھحفص 28 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود ناوخ  شیپ  رازفا  مرن  نیالنآ و  یناوخ  روتنک  یاه  رازفا  مرن  یور  رب   WASP TOP 10 یاهرادناتسا یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000294 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا 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 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / تاملاکم طبض  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004740 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماک یناب  هدننک  هضرع  عجرم  یرومم  شلف  یدنب  هتسب  عون  یرازفا  مرن  عون  تاملاکم  طبض  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460-1463-1469-1458

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلود تلود ناوخ   ناوخ شیپ   شیپ رازفا   رازفا مرن   مرن وو   نیالنآ   نیالنآ یناوخ   یناوخ روتنک   روتنک یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن یور   یور ربرب     WASP TOP 10WASP TOP 10 یاهرادناتسا   یاهرادناتسا یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 4242

تاملاکم تاملاکم طبض   طبض متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنا  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274000752 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  قبط  - 

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

1401/06/03 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

3332340-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  هب  ناوت  لیابوم  نشیکیلپا  یحارط  یسیون و  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000249000133 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618834118 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31211073-034  ، 31211000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32132219-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنا   یتنا سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4444

لیابوم لیابوم نشیکیلپا   نشیکیلپا یحارط   یحارط وو   یسیون   یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  لاس )  کی   ) هام تدم 12  اه  هناسر  لیلحت  شیاپ و  دصر ،  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم 
1101001022000833 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  لاس )  کی   ) هام تدم 12  اه  هناسر  لیلحت  شیاپ و  دصر ،  هتسب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ عبانم  یاه  هدنورپ  دانسا و  یکینورتکلا  یکیزیف و  تیریدم  یهدناماس و  تایلمع  ( مود هلحرم  ) هعسوت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001069000047 زاین :  هرامش 

مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دانسا 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاصلا یتسویپ  کرادم  هب  ار  تکرش  ینمیا  همانیهاوگ  تیحالص و  همان  یهاوگ  تارغت ،  نیرخآ  همانزور ،  یهگآ  هارمه  هب  همانساسا  افطل ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم یقلت  کرادم  نیا  نتشادن  هلزنم  هب  کرادم  یراذگراب  مدع  تسا  یهیدب.دامن 

3715653184 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  هچوک  شبن  - رهشرود نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هناسر   هناسر لیلحت   لیلحت وو   شیاپ   شیاپ دصر ،  ،  دصر هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

بآبآ عبانم   عبانم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ وو   دانسا   دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا وو   یکیزیف   یکیزیف تیریدم   تیریدم وو   یهدناماس   یهدناماس تایلمع   تایلمع (( مود مود هلحرم   هلحرم )) هعسوت هعسوت ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیریب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544000953 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   GM یتراجت مان  ینف 8487487  هرامش   GM ویتوموکل یلصا  ناقاتای  ژاتنومد  ژاتنوم و  یتسد  گنیریب  راچآ  الاک :  مان 

نیرفآراک
ددع 15 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   SPLIT ROLLER BEARING یتراجت مان   7406E لدم  mm x 200/340 mm 310/174 زیاس گنیریب  رلور  اب  هدش  ماوت  ناقاتای  هتسوپ  الاک :  مان 

نایدیشر یتعنص  نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک 
ددع 15 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HANS یتراجت مان  لدم 53622  گنیریب  ندز  اج  یتسد  گنیریب  راچآ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   13JP-J لدم یتسد  گنیریب  راچآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب هتشاد  ار  رازفا  مرن  قیرط  زا  یجنس  تلاصا  تیلباق  تسیابیم  مالقا  یمامت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیریب گنیریب ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم  یفیک  لرتنک  یهاگشیامزآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002352 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  شهوژپ  ایاپ  یتراجت  مان   pro series لدم یهاگشیامزآ  زروفورتکلا  هاگتسد   lead و comb و spacer و glass plate مزاول تس  الاک :  مان 

سراپ شهوژپ  ایاپ  هدننک 
تس 20 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفیک یفیک لرتنک   لرتنک یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  قباطم  حرش  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  اضما  ورهم  اب  یلام  داهنشیپ  هئارا 

1101096334000079 زاین :  هرامش 
لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

کت انیس  هدننک  هضرع  عجرم   ANTON PAAR PROVETEC هدنزاس عجرم   LB لدم یتعنص  نویساربیلاک  مامح  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  قباطم  حرش  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  ورهم  اب  یلام  داهنشیپ  هئارا 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314858-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص نویساربیلاک   نویساربیلاک مامح   مامح ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB500E لدم قیرح  یافطا  یتشپ  ینیزنب  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003504000093 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   POWER BLOWER هدنزاس عجرم   EB700A لدم ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 150 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

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

 EB500E لدم قیرح  یافطا  یتشپ  ینیزنب  هدنمد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک 

( دیامن دات  ار  مالعتسا  خروم 1401/5/31  ات  دیاب  مالعتسا  هدنرب  () ددرگ داهنشیپ  تمیق  رظن  دروم  لدم  طقف   ) دشابیم دقن  تروص  هب  دات  زا  دعب  تخادرپ 

7591653697 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  نامزاس  - تارادا عمتجم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380270-074  ، 33334442-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334383-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریا 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 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هدش  لاسرا  یتسویپ  تسیل  قبط  یناشن  شتآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050130000021 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشناریا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TR-TN900-DLTA لدم  L/min 1000 تیفرظ یموینیمولآ  سنج  یناشن  شتآ  یگنفت  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب و  رادناتساو  لصا  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9913815131 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یادتبا  رهشناریا _  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227432-054  ، 37227440-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37225090-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EB500EEB500E  لدم لدم قیرح   قیرح یافطا   یافطا یتشپ   یتشپ ینیزنب   ینیزنب هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 5151

یناشن یناشن شتآ   شتآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تبرت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ -  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا هاگراک  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091303000020 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ    یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یمتسر بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   INIM یتراجت مان   Smartliving 1050 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09159089172 رباص :  مناخ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  لحم .  رد  لیوحت 

9519633787 یتسپ :  دک  یزار ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52220979-051  ، 52226013-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5353
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ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکتد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001096000054 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هخفص نیئاپ  یتسویپ  کرادم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یباخرس 0914928595-60992649 سدنهم  یلم  کناب  یزکرم  تاردا  یسودرف  :: خ  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اهرگسم 66731373 سدنهم 

1573913113 یتسپ :  دک  دنز ،  ناخمیرک  یوربور  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88826292-021  ، 88826511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88306480-021 :: 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

روتکتد روتکتد ناونع : : ناونع 5454
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قباطم   ) قیرح نالعا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000540 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   APOLLO هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   APO یتراجت مان  لدم 400-58000  یناشن  شتآ  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ایسآ راگدنام 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ 

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  ینوکسم  یرادا و  نکاما  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   ، یحارط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نفلت 02183768428 تسویپ  لیاف  قباطم  شیک  ونیریش و  ، هیولسع

1101001034002608 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیک ونیریش و  ، هیولسع رد  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  ینوکسم  یرادا و  نکاما  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   ، یحارط  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 02183768428 تسویپ  لیاف  قباطم 

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

83768794-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

ناردنزام ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  هب  ناردنزام  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  تاجن  دادما و  تازیهجت  ملق   43 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005370000047 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یرازگراب  ناتهاگشورف  ءاضما  رهماب و  ار  دوخ  یتسویپ  کرادم  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818969618 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  ( - ع  ) اضر ماما  راولب  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2551402-0911  ، 33283045-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283051-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نکاما   نکاما قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ  ، ، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 5656

ناتسا ناتسا رمحا   رمحا لاله   لاله تیعمج   تیعمج تاجن   تاجن وو   دادما   دادما تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   4343 ناونع : : ناونع 5757

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام هیوست 2  تسویپ  کرادم  قبط  یزادنا  هار  بصن و  تاقلعتم و  هارمه  هب  ربالاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... کت و هلیر  ود  کیلوردیهورتکلا  متسیس  اب  یراب  تباث  ربالاب 

.دوش یراذگراب  یلک  بصن  الاک و  تمیق  یتفار 09192256538  یاقآ  یگنهامه  تهج  سامت 
1201004728000191 زاین :  هرامش 

یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458042-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   ربالاب   ربالاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FWB-400e رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000223 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-400E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هک  ینف  تاصخشم  یراذگراب  زا  لبق  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  هدننک  نیمات  یارب  اتفا  ینف  همانیهاوگ  هئارا  هموزر و  روتکاف ،  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  ئاضما  رهم و  اب  سپس  دیامن و  هعلاطم  ار  هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم 

روپ 09131997656 یسابع  مناخ  سانشراک 

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FWB-400eFWB-400e رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COMPUTER CASE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000725 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

COMPUTER CASECOMPUTER CASE ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش 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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یلفس هچنیا  ییاتسور  زکرم  هکبش  یشک  لباک  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  تسیل 

1101000257001632 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باستحا نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ینف  رظان  دات  راک و  مامتا  زا  دعب  یدقن  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ینادزی یاقآ   ) هرامش 09153848536 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34221222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاتسور ییاتسور زکرم   زکرم هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاولو  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093888000069 زاین :  هرامش 

تشر یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  یتسویپ  کرادمرد  الاک  تساوخرد  .دصقمات  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  .ههام  یتخادرپ 3  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

4144895655 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  - یزار نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550028-013  ، 33541002-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33559787-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاولو   مزاولو رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئالع تاطابترا و  یرادهگن  ینف  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000077 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئالع مئالع وو   تاطابترا   تاطابترا یرادهگن   یرادهگن ینف   ینف رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش 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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط  ) توترخ ییاتسور  زکرم  هکبش  یشک  لباک  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ 

1101000257001631 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ینف  رظان  دات  راک و  مامتا  زا  دعب  یدقن  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ینادزی یاقآ   ) هرامش 09153848536 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  دشاب - هدوزفا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34221222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاتسور ییاتسور زکرم   زکرم هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یو  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000047 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

طابترا زارفا  وگ  مایپ 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیهاش سدنهم  اب 01731578484  رتشیب  تاعالطا  تهج   . تسویپ تادنتسم  قبط  MN3300 لدم یتارباخم  یو  تیگ  هاگتسد  دادعت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روتکاف  لاسرا  دوش .  هتفرگ  سامت 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم یویو   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IR 2206 لدم  CANON یپکوتف هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  لدم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  - 
یربکا 031-33960057 یگنهامه  - 

1101001105001406 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتشد رادناهج  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   IR لدم یرادا  یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  ناهفصا  تفن  هلول  طوطخ  تکرش  الاک  لیوحت  لحم  هدنشورف و  هنیزه  اب  لاسرا  لمح و   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  روتکاف  هئارا  الاک و  دیئات  لیوحت و  زا  سپ  زور  باسح 40  هیوست  - 

.دشاب الاک  عون  اب  بسانتم  لمح  یدنب و  هتسب  - 

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

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CANONCANON  یپکوتف یپکوتف هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 6666
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نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یسمش لاسکی  تدم  هب  هکبش  یرادهگن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094566000047 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسمش .  لاسکی  تدم  هب  هکبش  یرادهگن  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب .  هدنهد  مالعتسا  دیئات  هب  تسیاب  یم  دشاب و  یم  تسویپ  تاصخشم  تامدخ و  حرش 

 . دوش یراذگرابو  میظنت  روتکاف  شیپ 

1989814993 یتسپ :  دک  کالپ 18 ،  - ورسخانف ناردارب  نابایخ  شیرجت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22726609-021  ، 22756987-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22756987-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . یسمش یسمش لاسکی   لاسکی تدم   تدم هبهب   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6767
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برغ یا  هقطنم  قرب  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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ساسارب  هکبش  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000279 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 600 تیفرظ  AP860A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 500 تیفرظ لدم 507610  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EMC هدنزاس عجرم  ینف 005048751  هرامش   GB 300 تیفرظ  Sun fire E4900 لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
روکف

ددع 13 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هزمح  مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب هکبش   هکبش تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع 6868
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جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاو ریاف  رازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000224 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-400E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هدننک  نیمات  یارب  هموزر  اتفا و  ینف  همانیهاوگ  روتکاف ،  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ 09131997656 یسابع  مناخ.ئیامرف  لصاح  سامت  سانشراک  اب  یراذگراب  زا  لبق  هدننک  نیمات 

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاو لاو ریاف   ریاف رازفا   رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 6969
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

spare switch pack تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001400 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801915  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

spare switch packspare switch pack ناونع : : ناونع 7070
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رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Yealink SIP-VP59 IP Phone لدم هکبش  تحت  یتیریدم   VOIP نفلت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* دشاب یم  یمازلا  ( POE هیذغت عبنم  ) روتپادآ ، VOIP نفلت هاگتسد  ره  هارمهب  *

1201003483000060 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

* دوش مالعا  هکبش  تحت  یتیریدم   VOIP نفلت هاگتسد  کی  تمیق  - *
* دشاب یم  شهاک  ای  شیازفا  لباق  لک  هرادا  دیدحالص  هب  دادعت  *

 * یتناراگ یاراد  لانیجروا و  تازیهجت NEW و  هیلک  *
* دشاب یم  یمازلا  (POE هیذغت عبنم  ) روتپادآ ، VOIP نفلت هاگتسد  ره  هارمهب  *

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  تخادرپ  * لک هرادا  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  ربتعم ،  یهاوگ  نتشاد  تروصردو  ددرگ  جرد  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  غلبم   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* ددرگ یم  لطاب  مالعتسا  هدش  رکذ  دراوم  ندرکن  تیاعر  تروص  رد  * هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لقن  لمح و  هنیزه  * لک هرادا  رابنا  برد  روتکافوالاک 

7515674517 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336215-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبنم عبنم )) روتپادآ روتپادآ ، ، VOIPVOIP نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد رهره   هارمهب   هارمهب  * * Yealink  S IP-VP59 IP PhoneYealink  S IP-VP59 IP Phone لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت یتیریدم   یتیریدم   VOIPVOIP نفلت   نفلت ناونع : : ناونع
** دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ( ( POEPOE  هیذغت هیذغت

7171
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درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  یراک  زور  هیفصت.درکرهش 60  هاگشناد  لیوحت.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.تسویپ  لیاف  هارمهب  یرون  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طوبرم سانشراک  دات 

1101003935000162 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زا  سپ  یراک  زور  هیفصت.درکرهش 60  هاگشناد  لیوحت.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.تسویپ  لیاف  هارمهب  یرون  ربیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طوبرم

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324440-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا سپسپ   یراک   یراک زور   زور   6060 هیفصت.درکرهش   هیفصت.درکرهش هاگشناد   هاگشناد لیوحت.تسا   لیوحت.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زا.تسویپ   زا.تسویپ لیاف   لیاف هارمهب   هارمهب یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع
طوبرم طوبرم سانشراک   سانشراک دات   دات

7272
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

License For HIMA Elop تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002358 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   HIMA هدنزاس عجرم   BV7043 لدم  PLC هاگتسد هعطق  مدوم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 License For HIMA Elop :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  تاصخشم 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338212-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

License For HIMA ElopLicense For HIMA Elop ناونع : : ناونع 7373

یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک -- یرتاب یرتاب -- یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش یرون   یرون ربیف   ربیف روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 7474
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تسویپ تسیل  قبط  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403000904 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  رترب  هشیدنا  نیوکت  هکبش  هدنزاس  عجرم  لباک  نیوکت  یتراجت  مان   Adapter SC-SC-SM لدم یتارباخم  هکبش  یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 
رترب هشیدنا  نیوکت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 45 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

عجرم  UFO یتراجت مان   Ah 9 نایرج تدش   v 12 ژاتلو  mm 102 عافترا  151x65 mm داعبا  VRLA میظنت دوخ  هچیرد  یدیسا  یبرس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
یرتاب عجشا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   UFO هدنزاس

ددع 20 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

فاو هدننک  هضرع  عجرم   HEADWAY یتراجت مان   FC-FC لدم  m 20 لوط دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
تاترما تراجت  قفا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   MARUNI یتراجت مان   RG6/U لدم  yd 100 لوط  RG6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 350 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N441.204 دک  NEXANS یرون ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 2300 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66709446-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ -  لیاف  قباطم  هکبش  تراک  کسید و  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001413 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  GB 80 جیرتراک تیفرظ  یکشم   SATA لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشاد  یت  یآ  تازیهجت  شورف  صوصخ  رد  اتفا  زوجم  نینچمه  اتفا و  هیدات  یاراد  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  هداد  تدوع  ون  ریغ  کپیر و  ، رفیر هعطق  هنوگره  دنشاب .  ون  پملپ و  تازیهجت 

.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ 
.دامرف هعلاطم  تقد  هب  ار  یتسویپ  یاه  لیاف 

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

61670139-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KDT Z404 HZ هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001065000180 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  هیوست  دشاب ،  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33349080-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ -  -  یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هکبش   هکبش تراک   تراک وو   کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 7575

KDT Z404 KDT Z404 HZHZ هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7676
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نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 43/م/1401 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592709 :: هرازه هرازه :: 1401/06/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر رابدور و  شلما -  ارس - هعموص  رد   FAT و FFAT هعسوت دیرخ و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دلیف ) هلژ   - یلاناک  ) جوز 06 لباک 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنسفر تکرش  ای  یدنق  دیهش  دنرب  دنمشهاوخ 

1101094953000596 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 350 دادعت : 

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

یگنهامه 09169141669  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام تخادرپ 2

دشابیم  یمازلا  هنومن  لاسرا 
ناتسزوخ ناتسا  ناگدننک  نیمات  طقف 

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FATFAT وو     FFATFFAT هعسوت   هعسوت وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7777

ناجنسفر ناجنسفر تکرش   تکرش ایای   یدنق   یدنق دیهش   دیهش دنرب   دنرب دنمشهاوخ   دنمشهاوخ دلیف ) ) دلیف هلژ   هلژ  - - یلاناک یلاناک  ) ) 0606 جوز   جوز 5050 لباک   لباک ناونع : : ناونع 7878
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 46/م/1401 یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/25 1401/05/31هرامش زا :  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/01عبنم  1401/06/01  - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592747 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/06/02دکدک    1401/06/02  - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

" تشر دورگنل و  - یلزنا دازآ  هقطنم  ناجیهال -   FAT و FEAT هعسوت " یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم تکرش   :: سردآ سردآ

01332132328 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

47  / :: 1401/ص یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/31هرامش خیرات 1401/05/25  زا   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/01عبنم خیرات 1401/06/01  زا   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592748 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/06/02دکدک   خیرات 1401/06/02  زا   - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  حطس  تشر و  رد   FFAT , FAT هعسوت ودیرخ  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم تکرش   :: 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

FATFAT وو     FEATFEAT هعسوت   هعسوت "" ناونع : : ناونع 7979

هعسوت هعسوت ودیرخ   ودیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 94 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6wmx5gutnv5ma?user=37505&ntc=5592747
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5592747?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2wrcclhgtlb8v?user=37505&ntc=5592748
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5592748?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  نتشاد   - دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه   - دشابیم یمازلا  اتفا  یهاوگ  نتشاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - یفنص ماظن 

1101094036000002 زاین :  هرامش 
نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یدومحم یدهملادبع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   K42DR لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP LaserJet M1132 Printer لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   PARS لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

ینیغاب یعاجش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   QRT 5 AC لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   crs 212 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - هاگتسد ربتعم  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188794888 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  تشر ، روتساپ 2 ، شبن  ینیمخ ، ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328845-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328843-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعطق تاعطق وو   هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم  ینش  یاهرتیلف  ولو  نوتسیک  سکاب  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002357 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1200A لدم هکبش   KVM IP چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینامرد

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 3  هب   yealink w60p لدم  ip phone هاگتسد یشوگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093602000168 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هیاراپ یزادرپ  هداد  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   NEC- IP Phone لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  هاگتسد  دادعت 3  هب   yealink w60p لدم  ip phone هاگتسد یشوگ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714733573 یتسپ :  دک  ییامنهار ،  شبن خ  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256320-044  ، 32239509-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239509-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینش ینش یاهرتیلف   یاهرتیلف ولو   ولو نوتسیک   نوتسیک سکاب   سکاب چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8282

هاگتسد هاگتسد دادعت  33   دادعت هبهب     yealink  w60pyealink  w60p  لدم لدم   ip phoneip phone هاگتسد   هاگتسد یشوگ   یشوگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5592058 تحت  هتسب  رادم  هحفص 74)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتروپ5592343 هحفص 25)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5592432 رادم  نیبرود  هکبش و  قرب ، تخاسریز  یارجا  هحفص 74)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس5592470 فکمه  هقبط  نویساموتا  هکبش  هحفص 25)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5592527IT هزوح یا  هژورپ  سانشراک  عوضوم  رد  هحفص 25)هرواشم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن5592635 نیالنآ و  یناوخ  روتنک  یاه  رازفا  مرن  یور  رب   WASP TOP 10 یاهرادناتسا یزاس  هدایپ 
تلود ناوخ  شیپ  رازفا 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مالعتسا5592678 طیارش  قباطم   poe چوس - ریواصت طبض  هاگتسد  - هکبش تحت  تلاب  نیبرود  دیرخ 
تسویپ ءاهب 

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا5592952 هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 74)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدنورپ5592977 دانسا و  یکینورتکلا  یکیزیف و  تیریدم  یهدناماس و  تایلمع  ( مود هلحرم  ) هعسوت
بآ عبانم  یاه 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  هار  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  نتشاد.یلزنا  ردنب  ناتسرهش  رس  هلیش  ینتب  سکاب  یوربآ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001162000109 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار ناگوان  بایدر  یاههاگتسد  یرادهگن  بصن و  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000087 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب سکاب   سکاب یوربآ   یوربآ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8484

یرادهار یرادهار ناگوان   ناگوان بایدر   بایدر یاههاگتسد   یاههاگتسد یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 30 امن هیشاح  امن و  تهج  گنربش و  اب  هارمه  یرتیل  120 یکیتسالپ ینمیا  هکشب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع گنر 10 ره  زا  درز  زمرق و  گنر  هب  یکیتسالپ 80*120 یسرجوین 

1101092204000187 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

برغ هدینت  شیپ  نتب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   80x120x200 cm زیاس ینتب  سنج  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  09127445735 نفلت هرامش  اب  زاین  تروص  رد   . تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  اردص  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  رد  هدش  رکذ  دادعت  ینف و  تاصخشم  قبط  رهش  حطس  تهج  اردص  یرادرهش  یاه  زاین  تهج  هبل  کت  لاد و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهب

1101005391000058 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  اردص  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینتب لاد  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  تراظن  هاگتسد  یمالعا  ناکم  ینف و  تاصخشم  قبط  ملاس و  حیحص و  تروصب  لیوحت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  سامت  هرامش  هدش و  لیمکت  مالعتسا  مرف  یراذگراب 

7199433869 یتسپ :  دک  سراف ،  اردص  یرادرهش  رهش ، کناب  یناقوف  هقبط  نارادساپ ، راولب  اردص ، رهش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410334-071  ، 36414418-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36414413-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل 120120 یکیتسالپ یکیتسالپ ینمیا   ینمیا هکشب   هکشب ناونع : : ناونع 8686

هبل هبل کتکت   وو   لاد   لاد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هاگشناد  دابا  تکوش  تیاس  رد  عقاو  ینتب  هتخاس  شیپ  یسرجوین  یراذگیاجو  لمحو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030257000042 زاین :  هرامش 

دنجریب هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناتسدرک نتب  هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   cm 25 تماخض  60x185 cm داعبا ینتب  یسرجوین  کولب  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هطوبرم  سانشراک  اب  زاین  تروص  رد  - ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  ددرگ -  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  دشاب - یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف سامت  هرامش 056-31024314

9717851367 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  - هاگشناد سیدرپ  - هاگشناد راولب  - ینیوآ دیهش  راولب  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32202049-056  ، 32202126-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32202517-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  هب   ) ناتسا قرش  لیردراگ  هیاپ  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000059 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

مرگولیک 25000 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هاگشناد   هاگشناد دابا   دابا تکوش   تکوش تیاس   تیاس ردرد   عقاو   عقاو ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ یسرجوین   یسرجوین یراذگیاجو   یراذگیاجو لمحو   لمحو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب    ) ) ناتسا ناتسا قرش   قرش لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیرتمک تسا  یضتقم  اذل  دیامن  مادقا  یدقن  تروصب 100 % لیذ  مالقا  یرادیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هقطنم 4  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق 

1101095546000024 زاین :  هرامش 
جرک هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-5  دک  زبس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ مالعا  هناماس  رد  ییاهن  تمیق  عمج  تسویپ  لودج  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  لماک  تروص  هب  کرادم 

3134911177 یتسپ :  دک  نابایخ 112 ،  شبن  - یدنابراهچ راولب  - رهشرهم - جرک - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33408657-026  ، 33402001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33407079-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیرتمک نیرتمک تسا   تسا یضتقم   یضتقم اذل   اذل دیامن   دیامن مادقا   مادقا یدقن   یدقن % % 100100 تروصب   تروصب لیذ   لیذ مالقا   مالقا یرادیرخ   یرادیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد     44 هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع
دامن دامن مالعا   مالعا ارار   دوخ   دوخ یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق

9090
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لیردراگ  ریمعت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001165000026 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  لیردراگ  ریمعت  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247251-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیرفعج مق -  ناگچفلس و  مق -  یاهروحم  رد  تعرس  تیدودحم  یاه  ولبات  قیفدت  تشادرب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000134 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لیردراگ   لیردراگ ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9191

اهروحم اهروحم ردرد   تعرس   تعرس تیدودحم   تیدودحم یاه   یاه ولبات   ولبات قیفدت   قیفدت وو   تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 9292

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یتالصاوم  یاهروحم  رد  یهافر  یتامدخ  یاه  عمتجم  یاهولبات  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000086 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یتالصاوم   یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ یاه   یاه عمتجم   عمتجم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  حانج  یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ءاهب  مالعتسا  حرش  هب  یریوصت  شیاپ  یرهش و  ناوخ  کالپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092396000003 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  حانج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

کتسب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تسویپ  هب  دیاب  ءاهب  مالعتسا  گرب  رد  هدش  رکذ  تادنتسم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7961143355 یتسپ :  دک  حانج ،  یرادرهش  - یرادرهش نابایخ  - حانجرهش - ناگزمره سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344061-076  ، 44344161-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44344161-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش هبهب   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ وو   یرهش   یرهش ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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زقس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دراوم  ربارب  رامش  سوکعم  نامرف و  هاگتسد  ، هناخ هس  سوناف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090862000112 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ابید هدننک  هضرع  عجرم  رتاهت  نارمع  ابید  هدنزاس  عجرم   RX 793 لدم  LED پمال عون  هناخ  هس  یدیشروخ  نز  کمشچ  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  الاک :  مان 

رتاهت نارمع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا 09189846252 ههام -  تخادرپ 4  هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36227161-087  ، 36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8/12587 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592891 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 8 حطس  رد  ور  هراوس  ربعم  یضرع  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینیمخ ماما  نادیم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

31295188 :: نفلت :: ets.mashhad.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

یتسویپ یتسویپ دراوم   دراوم ربارب   ربارب رامش   رامش سوکعم   سوکعم وو   نامرف   نامرف هاگتسد   هاگتسد ،، هناخ هناخ هسهس   سوناف   سوناف ناونع : : ناونع 9595

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 94 ھحفص 70 
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نالیگ یتعنص  یاهکرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیهال یتعنص  کرهش  سای 5  نابایخ  ییانشور  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001100000113 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشابیم مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یموب  ناراکنامیپ  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم لایر  نویلیم  دودح 300  هیلوا  دروآرب  غلبم 

4195863773 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - دادما هتیمک  یوربور  - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429668-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428586-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مظاک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یرون 14000  راش  اب  تسویپ  لیاف  قبط  الاک  ینف  تاعالطا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092206000002 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  دابا  مظاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   M314MULED6840-S دک  M LED 13000 lm 4000 k سویله لدم  هلوژام  هس   W 104 غارچ الاک :  مان 

ددع 95 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یرون 14000  راش  اب  تسویپ  لیاف  قبط  الاک  ینف  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7795113619 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  راولب  دابآ  مظاک  دورتچ -  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33280055-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33280557-094 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9797

M LED 13000  lm 4000  kM LED 13000  lm 4000  k سویله   سویله لدم   لدم هلوژام   هلوژام هسهس     WW  104104 غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 94 ھحفص 71 
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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

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

nt.ajums.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخرک نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  سکمیات )  ددرت (  لرتنک  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  لرتنک ) سسکا   ) ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000834 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب.دوش مالعا  دک  ناریا  کی  رد  داهنشیپ  تیریدم ، نیا  طسوت  دک  ناریا  ندومنن  مالعا  تروص  رد  یلک و  تروص  هب  همیمض ، امتح  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  همیمض  هب  امتح  تاعالطا  بسک  تمیق و  داهنشیپ 

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

32314970-011  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( سکمیات سکمیات ددرت (  (  ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

ناردنزام ناردنزام ناتسا   ناتسا لرتنک ) ) لرتنک سسکا   سسکا  ) ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 94 ھحفص 72 
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  سکینوریاپ  یتظافح  متسیس  نوز  شیازفا  ردنپسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000021 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  سکینوریاپ  یتظافح  متسیس  نوز  شیازفا  ردنپسکا  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  سکینوریاپ  یتظافح  متسیس  نوز  شیازفا  ردنپسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: 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

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادور هبعش  یاه  هرجنپو  برد  موینیمولا  میرفو  تیروکس  هشیش  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004110000026 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 60 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هناماس  قیرطزا  تسویپ  یاه  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: 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

سکینوریاپ سکینوریاپ یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس نوز   نوز شیازفا   شیازفا ردنپسکا   ردنپسکا ناونع : : ناونع 10 110 1

هبعش هبعش یاه   یاه هرجنپو   هرجنپو برد   برد موینیمولا   موینیمولا میرفو   میرفو تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 102102

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامتخاس یتاسیسات و  یاهراک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباک بصن  هیهت و   - اه هرجنپ  ندرک  هرادجود  یزیمآ -  گنر  قرب - یشک  تکاد   - یراکفانک  - یلصا قرب  لکشم  عفر   - نیبرود یشک  لباک 

1101093020000069 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 2700 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  این  نیسح  یاقآ  هرامش 09173670907 اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  لوبق  دیدزاب  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

دوش تسویپ  روتکاف 
راک لیوحت  زا  سپ  زور  روتکاف 10 هنیزه 

7918813175 یتسپ :  دک  رثوک 6 ،  هچوک  بارحم  یادهش  راولب  نمهب -  یوک 22  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557123-076  ، 33564561-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564561-076 :: 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

 - - یزیمآ یزیمآ گنر   گنر قرب - - قرب یشک   یشک تکاد   تکاد  - - یراکفانک یراکفانک  - - یلصا یلصا قرب   قرب لکشم   لکشم عفر   عفر  - - نیبرود نیبرود یشک   یشک لباک   لباک ینامتخاس   ینامتخاس وو   یتاسیسات   یتاسیسات یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
لباک لباک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت  - - اهاه هرجنپ   هرجنپ ندرک   ندرک هرادجود   هرادجود

103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092105000003 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کلرس  09167159770 دوش )  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  ) تسویپ تسیل  قبط  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  32 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کلرس  09167159770 دوش )  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  ) تسویپ تسیل  قبط  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815863188 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تارباخم  لک  هرادا  بنج  نازابناج -  راولب   - ریت نادیم.دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43345896-066  ، 33334797-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334791-066 :: 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

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  شویر ) زکرم  خرسهوک (  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  زاین  دروم  یتظافح  یاه  نیبرود  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000042 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نمیا یتراجت  مان   IAP.NB-P3522WSA لدم راکدوخ  سوکوف  موز و  بش و  رد  دید  تیلباق  اب  لسکیپ  اگم  جنپ  تلوب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک اب  یمالسا  هنازخ  قاروا  هلیسوب  باسح  هیوست  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  - تسا هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامرد تشادهب و  هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  ینف و  سانشراک  دات  راک و  ماجنا  زا  سپ  ازخا 002 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55234223-051  ، 55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط شویر ) ) شویر زکرم   زکرم خرسهوک (  (  خرسهوک ناتسرهش   ناتسرهش نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم یتظافح   یتظافح یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 105105

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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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  رژراش  یکینورتکلا  درب  ددع  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000162 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ناریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم نآ 1403/08/21  خیرات  یمالسا و  هنازخ  قاروا  دیسررس  رابتعا و  ، تسویپ تسیل  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005351000300 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص   ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا هارمه  هرامش  هیارا  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  هپت  تفه  هزوم  برد  سانجا  لیوحت  :: و  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6183964917 یتسپ :  دک  قباس ،  یزرواشک  داهج  - نوراک هاگتسیا  نابایخ  - یقرش ماما  نابایخ  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35530381-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35530381-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   رژراش   رژراش یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم تازیهجت  لیاسو و  هیلک  هارمه  هب  تسویپ  لیاف  قباطم  دیفم  رتم  عافترا 8  هب  نیبرود  لکد  ددع  یزادنا 8  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بصن زاین 

1101090333000076 زاین :  هرامش 
جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ENLPR-3IR لدم  IP لاتیجید لکد  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

بصن  زاین  دروم  تازیهجت  لیاسو و  هیلک  هارمه  هب  تسویپ  لیاف  قباطم  دیفم  رتم  عافترا 8  هب  نیبرود  لکد  ددع  یزادنا 8  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدسا 09183734210 یاقآ  ییامنهار  سامت و  نفلت 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP لاتیجید   لاتیجید لکد   لکد یفقس   یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق یط  بصن  هیهت و   - تسویپ حرشب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000025 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تیعضو تروص  1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ نودب  تمیق  داهنشیپ  هب  .دشاب  یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس  تاصخشم و  .دابآ  سراپ  ناتسرهش  هبعش  نکسم  کناب  بصن  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یتساوخرد  کرادم 

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33733266-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  هکبش و  قرب ، تخاسریز  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000027 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تیعضو تروص  1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ نودب  تمیق  داهنشیپ  هب  .دشاب  یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس  تاصخشم و  .دابآ  سراپ  ناتسرهش  هبعش  نکسم  کناب  بصن  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یتساوخرد  کرادم 

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33733266-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش قرب ، ، قرب تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1101 10

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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طبترم تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000076 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  متسیس  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SG300-10P لدم تروپ  هکبش 10  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
رازفا راگن  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLAE یتراجت مان   RG4 لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

جاوما هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7616 NI-E2 لدم هلاناک  لاتیجید 16  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش مادقا  همیمض  ینف  تاصخشم  ساسا  رب  اذل  هدش ، هذافتسا  هباشم  دکناریا  زا  مالقا  یمامت  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدسا  09166715296

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  هیولیگهک و  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ءاهب  مالعتسا  طیارش  قباطم   poe چوس - ریواصت طبض  هاگتسد  - هکبش تحت  تلاب  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001252000063 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-FB415U-XWMB لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 55 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

ایشرپ رتسگارف  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا  ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZN-4125-H4 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
کینورتکلا

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZN-8025-I8 لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR901-AF-1621GS-300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

ژاپ رگن  ایوپ  متسیس  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم   DIESPI یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   DSP-AF-821GS لدم  POE تروپ هکبش 11  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591653763 یتسپ :  دک  یرهطم ،  راولب  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31188172-074  ، 31188171-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334742-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش قباطم   قباطم   poepoe چوس   چوس -- ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد -- هکبش هکبش تحت   تحت تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KX10DP لدم  Pyronix زمرق نودام  یمشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000020 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  حرش  هب   KX10DP لدم  Pyronix زمرق نودام  یمشچ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  حرش  هب   KX10DP لدم  Pyronix زمرق نودام  یمشچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم  اقیقد  ...و  تلوب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000243 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت .تسیمازلا  یتسویپ ،  کرادم  ددجم  تسویپ  لیمکت.دشاب و  تسویپ  یاضاقت  قباطم  اقیقدالاک  افطل  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163016286 ینف : یگنهامه 

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

52110054-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KX10DPKX10DP  لدم لدم   PyronixPyronix  زمرق زمرق نودام   نودام یمشچ   یمشچ ناونع : : ناونع 113113

تسویپ تسویپ یاضاقت   یاضاقت قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد ...و   ...و تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هب هتسباو  نادمه  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک داهج  ترازو 

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  یاهرابنا  تهج  هتسبرادم  نیبود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001539000005 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   SEGATE یتراجت مان   STBN6000200 لدم  TB 6 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   NVR6B32P-W11-8H لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC70520E91-AI لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 39 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ون هار  طابترا  دیدس  ناراس  هدنزاس  عجرم  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   X410 لدم  in 32 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC 90650E91WD-AID لدم ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  تسویپ  لیاف  تروص  هب  رظن  دروم  تاصخشم  اب  زاین  دروم  مالقا  لماک  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن دیدزاب  اهرابنا  زا  یراک  یاهزور  تاعاس و  رد  تیاغل 1401/5/30  خیرات 1401/5/27  زا  یلبق  یگنهامه  اب  دنناوتیم  ناگدننک  تکرش 

یحوتفم یلع   09181112169 یگنهامه :  تهج  نفلت 

6514796161 یتسپ :  دک  کارا ،  نابایخ  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32646720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32651953-081 :: 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

یزرواشک یزرواشک یتیامح   یتیامح تامدخ   تامدخ تکرش   تکرش یاهرابنا   یاهرابنا تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبود   نیبود ناونع : : ناونع 115115
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000045 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-X3500A لدم بش  رد  دید  تیلباق  لسکیپاگم  زیاروتوم 5  تلاب  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1830 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

نارک هنن  هداز  میحر  زورهش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HI-TEC یتراجت مان   BE-DIKA42 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-SX-MM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ  جاوما 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

تراجت اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان  لدم 1023  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
داپوه

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا یلک  طیارش  یمومع و  طیارش  یتسویپ و  مالعتسا  لماش : تسویپ  کرادم  قبط 

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251755-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسویپ5592567 ءاهب  مالعتسا  حرش  هب  یریوصت  شیاپ  یرهش و  ناوخ  کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 62)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سکینوریاپ5592718 یتظافح  متسیس  نوز  شیازفا  یاهمتسیسردنپسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یایا هفرح   هفرح وو   ینف   ینف شزومآ   شزومآ زکرم   زکرم هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1161 16

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 " ) " ) 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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

یزرواشک5592777 یتیامح  تامدخ  تکرش  یاهرابنا  تهج  هتسبرادم  هحفص 74)نیبود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101005202000276 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/06 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: 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

دیلک5591756 هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  هحفص 86)ید  )  dvrdvr

دیلک دیلک هحفص   هحفص دپدپ - - سوم   سوم رآرآ -  -  یویو   یدید   ناونع : : ناونع 1171 17

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 " ) " ) 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 ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طبترم5592611 تازیهجت  هتسبرادم و  هحفص 74)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مالعتسا5592678 طیارش  قباطم   poe چوس - ریواصت طبض  هاگتسد  - هکبش تحت  تلاب  نیبرود  دیرخ 
تسویپ ءاهب 

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا5592952 هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 74)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5592431EB500E لدم قیرح  یافطا  یتشپ  ینیزنب  هحفص 34)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات قیرح  مالعا   2*5.1 رادلیش لباک  - رتم ناشفا 5.1*5 550  لباک  - رتم ناشفا 5.2*3 2500  لباک  رتم - ناشفا 5.1*3 1200  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم هجرد 700   200

1201094879000025 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

دنارگل - سنزگن توقای - - نادمه راشفا - ناسارخ  اناسر - یداهنشیپ  یاه  دنرب   - CAT6-UTP خکبش لباک  رتم - رادلیش 5.1*2 500  ناشفا  لباک  - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09126443514  اب  لاوس  تروص  رد  افطل  .ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

نامتخاس5591971 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 10)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5592620 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 34)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتم5592888 ناشفا 5.2*3 2500  لباک  رتم - ناشفا 5.1*3 1200  هحفص 10)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

(( 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

ناردنزام5592333 ناتسا  لرتنک ) سسکا   ) ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تاعطق5592837 هحفص 40)هنایار و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

رتم رتم   25002500   33** 5.25.2 ناشفا   ناشفا لباک   لباک رتم - - رتم   12 001200   33** 5.15.1 ناشفا   ناشفا لباک   لباک ناونع : : ناونع 118118

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 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 " ) " ) 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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسویپ5592567 ءاهب  مالعتسا  حرش  هب  یریوصت  شیاپ  یرهش و  ناوخ  کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 62)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسویپ5592567 ءاهب  مالعتسا  حرش  هب  یریوصت  شیاپ  یرهش و  ناوخ  کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 62)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسویپ5592567 ءاهب  مالعتسا  حرش  هب  یریوصت  شیاپ  یرهش و  ناوخ  کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 62)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 34)روتکتد5592722 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5592803 نالعا  هحفص 34)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RoQ74A 16Gb SAS FC لدم زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HPE MSA 2060

* دراه نودب  زاس  هریخذ  *
1201003483000061 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
* ددرگ جرد  هناماس  رد  دراه )  نودب  زاس (  هریخذ  هاگتسد  کی  تمیق  - *

* دشاب یم  شهاک  ای  شیازفا  لباق  لک  هرادا  دیدحالص  هب  تازیهجت  دادعت  *
 * یتناراگ لاس  کی  یاراد  لانیجروا و  تازیهجت NEW و  هیلک  *

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

1401/06/16 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  تخادرپ  * لک هرادا  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  ربتعم ،  یهاوگ  نتشاد  تروصردو  ددرگ  جرد  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  غلبم   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* ددرگ یم  لطاب  مالعتسا  هدش  رکذ  دراوم  ندرکن  تیاعر  تروص  رد  * هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لقن  لمح و  هنیزه  * لک هرادارابنا  برد  روتکافوالاک 

7515674517 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336215-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: 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

5592519* دراه نودب  زاس  هریخذ   * RoQ74A 16Gb SAS FC HPE MSA 2060 لدم زاس  هحفص 89)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

** دراه دراه نودب   نودب زاس   زاس هریخذ   هریخذ  * * RoQ74A 16Gb SAS FC HPE MSA 2060RoQ74A 16Gb SAS FC HPE MSA 2060 لدم   لدم زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 1191 19

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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زیدناش شخب  یناریو  یاتسور  یرایهد   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک و دنب  هارمهب  سرپ  تو  ویناک  رگم و  نتب  یارجا  یزاسریز و  رتاک و  هلیسوب  تلافسآ  شرب  یارجا  لماش  وربآ  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینتب هچیهام 

1101096263000011 زاین :  هرامش 
دولانیب ناتسرهش  دابارون  )  ) یناریو یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 360 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9356111311 یتسپ :  دک  یناریو 10 و 12 ،  نیب   - یناریو زیدناش -  شخب  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34372669-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34372769-051 :: 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

یرتیل5591731 120 یکیتسالپ ینمیا  هحفص 62)هکشب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ویناک5592822 رگم و  نتب  یارجا  یزاسریز و  رتاک و  هلیسوب  تلافسآ  شرب  یارجا  لماش  وربآ  ثادحا 
ینتب هچیهام  یشک و  دنب  هارمهب  سرپ  تو 

هحفص 91) دنب  ( دنب هار   هار

وو یشک   یشک دنب   دنب هارمهب   هارمهب سرپ   سرپ توتو   ویناک   ویناک وو   رگم   رگم نتب   نتب یارجا   یارجا وو   یزاسریز   یزاسریز وو   رتاک   رتاک هلیسوب   هلیسوب تلافسآ   تلافسآ شرب   شرب یارجا   یارجا لماش   لماش وربآ   وربآ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
ینتب ینتب هچیهام   هچیهام

120120
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5592018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس هناماس  رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  قبط  ددع  تقرس 28  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005014000049 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یبجر نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ژد  یتراجت  مان  لوکره  لدم   mm 8 تماخض  105x210 cm داعبا شار  شکور  اب  فا  ید  ما  سنج  تقرس  دض  رد  الاک :  مان 

ددع 28 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09354355110 هرامش  اب  یگنهامه  مادقا و  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  هعلاطم  هب  تبسن  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سولاچ رد  عقاو  دابّآ  سابع  یارسدادما  هژورپ  لحم.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هدومن و  مادقا  ینارهط  یاقا  . 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85632054-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

تقرس5592018 دض  هحفص 92)برد  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تقرس تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5591357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسکا رازفا  مرن  زا  هدافتسا  اب  یلام  یزاس  لدم  یروضح  یشزومآ  هرود  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001054000078 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 

رفن 30 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134996644 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  یوربور  دنز  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32333199-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307081-071 :: 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

لسکا5591357 رازفا  مرن  زا  هدافتسا  اب  یلام  یزاس  لدم  یروضح  یشزومآ  هرود  هحفص 92)یرازگرب  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5591397FWB-400e رازفا هحفص 40)مرن  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رازفا و5591589 تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  ماجنا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یرادناتسا هکبش  یلباک  تاطابترا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرمتم و5591983  BI هناماس دیلوت  یناتسا و  زاگ  یاه  تکرش  نیکرتشم   BI هناماس ینابیتشپ  تامدخ 
نیکرتشم یعیمجت  هداد  هرابنا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5592077 هحفص 25)یتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک5592101 وئدیو  یموب  یرازفا  مرن  تخاس  ریز  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  دیرخ ، هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5592178IP لاتیجید لکد  یفقس  هتسب  رادم  هحفص 74)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 25)سنسیال5592506 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لسکا لسکا رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   یلام   یلام یزاس   یزاس لدم   لدم یروضح   یروضح یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 122122

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

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

مرن5592635 نیالنآ و  یناوخ  روتنک  یاه  رازفا  مرن  یور  رب   WASP TOP 10 یاهرادناتسا یزاس  هدایپ 
تلود ناوخ  شیپ  رازفا 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاملاکم5592700 طبض  هحفص 25)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیابوم5592818 نشیکیلپا  یحارط  یسیون و  هحفص 25)همانرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه5592976 هناسر  لیلحت  شیاپ و  دصر ،  هتسب  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5592106 یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 18)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5592306 ( سکمیات ددرت (  لرتنک  هاگتسد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناردنزام5592333 ناتسا  لرتنک ) سسکا   ) ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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