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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   2 12 1 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   144,410هکس , 000144,410 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   84,38084,380مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   136هکس ,990 , 000136 ,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 13,3002 سیئوس13,300 سیئوس کنارف   326کنارف ,300326 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ,239رالد 100239, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   82لایر ,57082 ,570

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 ,314وروی 180314, ژورن180 ژورن نورک   31نورک ,50031 ,500

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,245,00013,245,000یالط سیلگنا دنوپ   362دنوپ ,600362 نپاژ600, نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 18 ,5602 18 ,560

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 110110))

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

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

زا 101 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 23  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 46  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 19  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( 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 

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

زا 101 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 101 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( 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 یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001020000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/6/22هرامش هبنش  هس  زور  تعاس 8   - 1401/06/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 18  تیاغل 

ام مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب سایقم  کاپ  ریذپدیدجت و  یاههاگورین  یرادرب  هرهب  ثادحا و  تیریدم  عماج  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپ و  دیدجت  یاه  یژرنا  نامزاس  ابتاس ، نامتخاس  ماما ، راگدای  هارگرزب  بنج  نامداد ، دیهش  راولب  یاهتنا  سدق ، کرهش  : یناشن  :: سردآ سردآ
88374004: نفلت یقوقح -  روما  اهدادرارق و  رتفد  فکمه ، هقبط  هرامش 2 ، ابتاس ) )

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب گرزب سایقم   سایقم کاپ   کاپ وو   ریذپدیدجت   ریذپدیدجت یاههاگورین   یاههاگورین یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ثادحا   ثادحا تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 11

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  زا  داتس : هناماس  زا   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 11 ات   23/6/1401

tic.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 12 ات  رثکادح   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681205 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 12:15   - 1401/07/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یلم  هکبش   DNS نابیتشپ داجیا  تامدخ  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 260.000.000.000

تینما کی  هبتر  ناونع  اب  یکیتامروفنا  یاهتکرش  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد  نامزمه  هک  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک و هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ینابیتشپ  تامدخ  ود  هبتر  لقادح  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کی  هبتر  تاعالطا و  لدابت  دیلوت و  یاضف 

باستحا %9 اب  لایر )  نویلیم  هدزناپ  لایر (  غلبم 15،000،000 دانسا :  شورف  یاهب  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 
راک 11200.000.000( عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  .ددرگ  تخادرپ  روکذم  هناماس  قیرط  زا  نارگ  هصقانم  طسوت  دیاب  هک  دشاب  یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام 

- لایر )  نویلیم  تسیود  درایلیم و  هدزای 

 ، نادنخدیس لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
 88466779 راگنرود :  متشه ، هقبط  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 17 ، یدنق ،  دیهش  نابایخ  یوربور 

دانسا شورف  دحاو  فکمه ،  هقبط  تخاسریز ، تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ، دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، لیوحت :
تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاطا 817  هقبط 8  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  لحم  شیاشگ :

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/07/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یور  عیانص  یاراد  قطانم  تیلوا  اب  یحطس  ینیمز و  ریز  یعیبط  عبانم  هب  یتعنص  یاه  هدنیالآ  لاقتنا  یزاس  لدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدربراک  شهوژپ  اضاقت  هورگ 

هام  راظتنا 12  دروم  نامز 
لایر راظتنا 1.000.000.000  دروم  هنیزه 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433441041 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاعالطا تاعالطا یلم   یلم هکبش   هکبش   DNSDNS نابیتشپ   نابیتشپ داجیا   داجیا تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

یور یور عیانص   عیانص یاراد   یاراد قطانم   قطانم تیلوا   تیلوا اباب   یحطس   یحطس وو   ینیمز   ینیمز ریز   ریز یعیبط   یعیبط عبانم   عبانم هبهب   یتعنص   یتعنص یاه   یاه هدنیالآ   هدنیالآ لاقتنا   لاقتنا یزاس   یزاس لدم   لدم ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 101 ھحفص 6 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رباعم5681418 هیشاح  یاه  گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  یهدناماس و  تهج  راذگ  هیامرس  ییاسانش 
رهش

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

اب5681767 تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب ، هرهب  ینابیتشپ ، یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت ، یاقترا 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT31-0145907 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LAN CARD یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LAN CARDLAN CARD ناونع : : ناونع 44

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

( لوا تبون   ) یا هلحرم  ود  هیحالصا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005111000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/6/13  تعاس 14  زا  دانسا   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم ات  زور  تفه  تدم  هب  تعاس 13 

یموب داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681403 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/07/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  لیذ  تاصخشم  اب  کارا  یرادرهش  حوطس  تاثدحتسم و  کالما ، یزیمم  هرواشم  تامدخ  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 7/000/000/000  غلبم  لایر و  رب 140/000/000/000  غلاب  یدروارب  اب  کارا  یرادرهش  حوطس  و  تاثدحتسم ، کالما ، یزیمم  هرواشم  تامدخ  ماجنا 

شش هحفص  لوا ) تبون   ) هامرویرهش یاه 13  خیرات  رد  هک  کارا  یرادرهش  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ  تبون  ود  ره  رد  ددرگ  یم  مالعا  هلیسو  نیدب  *** 
یم حالصا  هلیسو  نیدب  هک  دشاب  یم  حیحص  هبنش 1401/07/02  زور  اه  تکاپ  شیاشگ  نامز  تسا ، هدش  پاچ  هس  هحفص  مود ) تبون   ) هامرویرهش خیرات 14  و 

.ددرگ

همانرب تیریدم و  نامزاس  زا  هرواشم  تامدخ  تیحالص  یهاوگ  یاراد  نارواشم  دوب -  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  دزمراک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  هتشر GIS و ...  رد  روشک  یزیر 

کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 2  داهج  نابایخ  رد  عقاو  یزکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  عالطا : بسک   :: سردآ سردآ

08633126523 :: نفلت :: 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

زیربت تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RZP-1411509328 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tbzrefinery.co.ir :: عبنم یهگآعبنم جرد  زا  سپ  زور  هد  ات  رثکادح   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک بای  بیع  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همان تنامض  هیهت  ناوت  دشاب و  یم  قوف  هصقانم  رد  تکرش  هب  لیامو  هدوب  تفن  ترازو   Approved Vendor List زج هک  ییاه  تکرش  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنراد ار  لایر  غلبم 760/000/000  هب  هصقانم  رد  تکرش 

الاک تاکرادت  هرادا  زیربت -  تفن  شیالاپ  تکرش  رهشرذآ -  هداج  زیربت -   :: سردآ سردآ

34210413-041 &  34210406 041 &  34210405 041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

04134210407  & 34211922 041 :: سکف :: PROCUREMENT@TZORC.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش حوطس   حوطس وو   تاثدحتسم ، ، تاثدحتسم کالما ، ، کالما یزیمم   یزیمم هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 55

لباک لباک بای   بای بیع   بیع هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

22-01-2-02-101-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  لوا  تبون  یهگا  رشن  خیرات  زا   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل  1401/6/21

ناریا  :: عبنم تعاس 14عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروآرف هناخراک  درایکوتسبا  زاس و  نگمه  رتسب  راطق  هیلخت  هاگتسیا  راک و  رفسنارت  تشادرب ؛ تشابنا و  تالآ  نیشام  نویساموتا  متسیس  یاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 2.000.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  ناریا  یزکرم  نها  گنس  صاخ  یماهس  تکرش  هرادا  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دزی   :: سردآ سردآ

36285830-035 :: نفلت :: www.icioc.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ماگنه یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش یهگا  جرد  خیرات  زا  زور  هس  تدم  فرظ  رثکادح  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
راشتنالاریثک یاه  همانزور  رد  مود 

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

5680620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار   F&G تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  هدنرب  هدهع  رب  دیارج  رد  یهگا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ماگنه یمیشورتپ  تکرش  تالماعم  نویسیمک  هقبط 3 ، کالپ 4 ، نابایخ 31 ، دنولا ، نابایخ  نیتناژرآ ، نادیم  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 320  91570330-077 :: نفلت :: www.hengampc.netنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: commission@hengampc.netسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

افطا5681851 مالعا و  متسیس  یارجا  هارگرزب - ینایم  ژویفر  یزاس  نمیا  یاه  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
سوبوتا ریسم  ثادحا  لپ -  طاسبنا  زرد  حالصا  یزاس -  ور  هدایپ  هناخباتک -  قیرح 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

درایکوتسا درایکوتسا وو   زاس   زاس نگمه   نگمه رتسب   رتسب راطق   راطق هیلخت   هیلخت هاگتسیا   هاگتسیا وو   راک   راک رفسنارت   رفسنارت تشادرب ؛ ؛ تشادرب وو   تشابنا   تشابنا تالآ   تالآ نیشام   نیشام نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع
یروآرف یروآرف هناخراک   هناخراک

77

F&GF&G تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما نارگاشامت   :: عبنم 12عبنم تعاس  - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مراهچ زاف  سرگاز  نهآ  هار  لک  تارادا  یلیر  یاهریسم  رد  ییویدار  ششوپ  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  192/810/088/782 دروارب غلبم 

لایر  نیمضت 9/640/504/439  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لقادح 5 هبتر  اب  تاطابترا  هتشر 

اهدادرارق روما  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  هدزناپ  هقبط  ...مج -  نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام  نوسلن  راولب  نیتناژرآ - نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095007000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680924 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  طوطخ  یتارباخم  تخاس  ریز  هکبش  ءاقترا  دوبهب و  تازیهجت  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  طوطخ  یتارباخم  تخاس  ریز  هکبش  ءاقترا  دوبهب و  تازیهجت  لمح  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  - دهشم  ، 9167713368 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیر یلیر یاهریسم   یاهریسم ردرد   ییویدار   ییویدار ششوپ   ششوپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 99

یرهش یرهش راطق   راطق یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش طوطخ   طوطخ یتارباخم   یتارباخم تخاس   تخاس ریز   ریز هکبش   هکبش ءاقترا   ءاقترا وو   دوبهب   دوبهب تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 101 ھحفص 10 
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https://www.hezarehinfo.net


یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001494000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مراهچ ) زاف   ) ناتسرل سرگاز ، نهآ  هار  لک  تارادا  یلیر  یاهریسم  رد  ییویدار  ششوپ  یزادنا  هار  بصن و  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MZD-99112 :: یهگآ یهگآ هرامش   ناوخارفهرامش راشتنا  خیراتزا  زور  ات 3  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pedec.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادیرخ حالصیذ  یلخاد  هدننک  نیمأت  تکرش  کی  زا  ار  ریز  هحورشم  یالاک  یمومع ، ناوخارف  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش .دش  دهاوخ  ماجنا  ، www.setadiran.ir یتنرتنیا یناشن  هب  داتس ،)  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم ، یرازگرب  لحارم  مامت  .دیامن 

 . دشاب یم  هناماس 20/06/1401  رد  ناوخارف  راشتنا  خیرات  هناماس 2001093314000024 و  رد  ناوخارف 

زاین دروم  یالاک  رصتخم  حرش 
SAN تازیهجت لیوحت  تست و  بصن ، نیمأت ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یم هام  شش  نآ  لیوحت  تلهم  تفن و  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  کالپ 61 - یرتنالک –  دیهش  نابایخ  ینرق –  دبهپس  نابایخ  نارهت - الاک  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
.دشاب

یلخاد 3123 ( 021  ) 88898650 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیر یلیر یاهریسم   یاهریسم ردرد   ییویدار   ییویدار ششوپ   ششوپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 111 1

SANSAN  تازیهجت تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   تست   تست بصن ، ، بصن نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 101 ھحفص 11 
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یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسرل ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ش ک 33/1401 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/12/29عبنم رابتعا   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681776 :: هرازه هرازه :: 1401/07/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مراهچ زاف  ناتسرل  سرگاز ، نهآ  هار  لک  تارادا  یلیذ  یاهریسم  رد  ییویدار  ششوپ  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یموم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3383801016 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Contract ID & Cisco Account لانیجروا و و  بسچ ) کت   ) کپ تروصب  ویتکا  تازیهجت  ملق  یمومع 7  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصاصتخا 

لیطعت مایا  باستحا  اب  هام  لقادح 2  دادرارق  تدم 

لایر نیمضت 7.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 160 نامتخاس  کارا  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  ینقلاط  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گرزب5679920 سایقم  کاپ  ریذپدیدجت و  یاههاگورین  یرادرب  هرهب  ثادحا و  تیریدم  عماج  هحفص 5)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5679962LAN CARD(7 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5681205 یلم  هکبش   DNS نابیتشپ داجیا  تامدخ  تازیهجت و  نیمات  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

اهریسم اهریسم ردرد   ییویدار   ییویدار ششوپ   ششوپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1313

یصاصتخا یصاصتخا   Contract ID & Cisco AccountContract ID & Cisco Account وو   لانیجروا   لانیجروا وو   بسچ ) ) بسچ کتکت    ) ) کپکپ تروصب   تروصب ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   77 ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 101 ھحفص 12 
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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

رباعم5681418 هیشاح  یاه  گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  یهدناماس و  تهج  راذگ  هیامرس  ییاسانش 
رهش

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

اب5681767 تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب ، هرهب  ینابیتشپ ، یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت ، یاقترا 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما تصرف   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدرپس غلبم  1.000.000.000 ـ  لایر :)  ) رابتعا غلبم  هار ـ  هبتر 5  تیحالص : 4020208 ـ  هجدوب : فیدر  شش ـ  هقطنم  رباعم  یزاسریز  یراذگلودج و  هژورپ  - 

500.000.000 لایر :)  ) یمومع هصقانم  رد  تکرش 
رابتعا غلبم  هصقانم ـ  عوضوم  اب  طبترم  هماناساسا  تیحالص : 1030401 ـ هجدوب : فیدر  رهش - حطس  رد  تکمین و )...  هلابز ، لطس  قیچالآ ،  ) یرهش ناملبم  دیرخ  - 

500.000.000 لایر :)  ) یمومع هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  10.000.000.000 ـ  لایر :) )

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02156363090 :: 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

 ...(  ...( وو تکمین   تکمین هلابز ، ، هلابز لطس   لطس قیچالآ ، ، قیچالآ  ) ) یرهش یرهش ناملبم   ناملبم دیرخ   دیرخ رباعم -  -  رباعم یزاسریز   یزاسریز وو   یراذگلودج   یراذگلودج هژورپ   هژورپ 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 101 ھحفص 13 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680938 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناساس ) لپ  عطقم   ) ناگیاپلگ  - راسناوخ روحم  ییانشور  متسیس  ءارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناساس ) لپ  عطقم   ) ناگیاپلگ  - راسناوخ روحم  ییانشور  متسیس  ءارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,547,950,000 یلام :  دروآرب 

لایر   728,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/01/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  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

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000086 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680946 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جلخ ) رهن  یاتسور  عطقم   ) زردوگیلا  - ناراد روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

جلخ ) رهن  یاتسور  عطقم   ) زردوگیلا  - ناراد روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
9,440,618,000 یلام :  دروآرب 

لایر   473,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/01/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ندیرف ،  رهش :  ناهفصا ،  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

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس ءارجا   ءارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ 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 101 ھحفص 14 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000085 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680948 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهآ  بوذ  هندرگ  ات  درکرهش  ناهفصا -  هار  سیلپ  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآ  بوذ  هندرگ  ات  درکرهش  ناهفصا -  هار  سیلپ  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
36,534,920,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,827,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/01/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  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

ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000174 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681767 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزوت هناماس  هعطق  نیمات  اب  تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب ، هرهب  ینابیتشپ ، یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت ، یاقترا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرح  لاح  رد 

ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

36,120,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,806,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/10/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  - هاگپ هار  راهچ  - سابعردنب  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

لاح لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع
تکرح تکرح

1919

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 20 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش هزور  همه  یلا  زا 1401/6/30  دانسا  تفایرد   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور  زج 

rrk.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمثیم  دیهش  هارگرزب  ینایم  ژویفر  یزاس  نمیا  - 

یزکرم یرادرهش  هناخباتک  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یارجا  - 
هاگشتآ  نابایخ  وردنت  سوبوتا  ریسم  ثادحا  - 

هچایرد  غاب  نابایخ  یلامش  علض  یزاس  ور  هدایپ  - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

یبتک همان  یفرعم  هئارا  تکراشم -  قاروا  ای  هنازخ  دانسا  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نامیپ  غلبم  دصرد  هدرپس 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارمچ رتکد  نابوتا  یادتبا  هواک  نابایخ  رد  عقاو  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راذگ هیامرس  ییاسانش  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

638205/75 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  سپ  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه رادیاپ و  یاهدمآرد  نوناق  هدام 6  ربارب  لیبدرا  رهش  رباعم  هیشاح  یاه  گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  یهدناماس و  روظنم  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  یتکراشم  تروص  هب  یمالسا  یاروش  سلجم  هبوصم  اه  یرایهد  اه و  یرادرهش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مهد هقبط  لیبدرا  یرادرهش  ود  هرامش  نامتخاس  رتشا  کلام  نابایخ  یرکاب  نابایخ  لیبدرا  رد  عقاو  یراذگ  هیامرس  نامزاس  لیوحت   :: 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

 - - یزاس یزاس ورور   هدایپ   هدایپ هناخباتک -  -  هناخباتک قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا هارگرزب - - هارگرزب ینایم   ینایم ژویفر   ژویفر یزاس   یزاس نمیا   نمیا یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
سوبوتا سوبوتا ریسم   ریسم ثادحا   ثادحا لپلپ -  -  طاسبنا   طاسبنا زرد   زرد حالصا   حالصا

2020

رهش رهش رباعم   رباعم هیشاح   هیشاح یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم وو   یهدناماس   یهدناماس تهج   تهج راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب5681767 تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب ، هرهب  ینابیتشپ ، یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت ، یاقترا 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزگرد قرب  سا  یا  یج  لاعالطا  دور  تشادرب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007009000418 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یمذخا  نیمضت  دقعنم و  دادرارق  هدنرب  اب  دشاب  نادمه  قرب  عیزوت  تکرش  دات  دروم  دیاب  تتکرش  تیحالص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516735537 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هیدهم -  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38252982-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262154-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب ساسا   یایا   یجیج   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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باراد 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   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  یرادرهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093467000028 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  باراد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هدنورپ 15000 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  قبط  یرادرهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرا  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7481865317 یتسپ :  دک  باراد ،  یرادرهش  سردم  دیهش  نابایخ  باراد  سراف  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53525066-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53526010-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی سنسیال  اب  هربراک  شیوداپ 250  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000264 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

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

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  افطل  .تسا  هدش  هداد  حیضوت  تسویپ  گرب  رد  مالعتسا  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط یرادرهش   یرادرهش یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرا   ویشرا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2323

هلاسکی هلاسکی سنسیال   سنسیال اباب   هربراک   هربراک   250250 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 101 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ltbbmklqxmbkw?user=37505&ntc=5680092
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5680092?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xr7sv7dlxjele?user=37505&ntc=5680134
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5680134?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یا  هقطنم  بآ  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 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  باماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001025000096 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81752173-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال یزاسلاعف  یزادنا و  هار  بصن و  هارمهب  SIEM یتینما لیلحت  گال و  عیمجت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003088000039 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفظ  شبن  کنو  نادیم  زا  رتالاب  جع )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88788716-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88778333-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط باماس   باماس رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2525

سنسیال سنسیال یزاسلاعف   یزاسلاعف وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب S IEMSIEM  یتینما یتینما لیلحت   لیلحت وو   گالگال   عیمجت   عیمجت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یروحم  ناکم  تاعالطا  تاعالطا و  یروانف  تخاسریز  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تینما  ءاقترا  ینابیتشپ و  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربیاس تالمح  لابق 

1101001309000077 زاین :  هرامش 
ناگزمره یا  هقطنم  بآ  یماهس   تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33932030-076  ، 33335411-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31374333-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2727
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دک  ناریا  تهج  افرص  مالعتسا.یتسویپ  تساوخرد  قبط  دیرخ.تنرتنیا  هکبش  یتینما  یاهدادخر  یزاس  هریخذ  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراددوخ  تمیق  هئارا  زا 

1201093498000065 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یراددوخ تمیق  هئارا  زا  دشابیم  دک  ناریا  تهج  افرص  مالعتسا.یتسویپ  تساوخرد  قبط  دیرخ.تنرتنیا  هکبش  یتینما  یاهدادخر  یزاس  هریخذ  زیهجت  - 
DELL EMC ME4024 STORAGE / ME424ENCLOSURE BODY / DELL960GBSSDSASMIXUSE12GBPS 07731312252 .ددرگ

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  32 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هئارا  زا  دشابیم  دک  ناریا  تهج  افرص  مالعتسا.یتسویپ  تساوخرد  قبط  دیرخ.تنرتنیا  هکبش  یتینما  یاهدادخر  یزاس  هریخذ  زیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
DELL EMC ME4024 STORAGE / ME424ENCLOSURE BODY / 07731312252 DELL960GBSSDSASMIXUSE12GBPS .ددرگ یراددوخ 

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

1312224-0773  ، 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

تنرتنیا تنرتنیا هکبش   هکبش یتینما   یتینما یاهدادخر   یاهدادخر یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 2828
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاعالطا  قباطم  / یکیفارگ تروصب   voip نیالنآ هکبش  تیریدم  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000514 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  ددرگ - یراذگراب  هناماس  رد  هدش  لیمکت  هعلاطم و  یاهب  شسرپ  مرف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما ینمیا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001042 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

ره تهج  .ددرگیم  ناشیا  فذح  ببس  هدننک  نیمات  طسوت  یداهنشیپ  تسرهف  رد  رغت  هنوگره  تسیمازلا و  اهب  تسرهف  یراذگراب  دات و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفب لصاح  سامت  ینادرم  هناماس 08338246667  یلضفا و  رتکد  یاقآ  هرامش 09372328025  اب  ینف  لاوس  هنوگ 

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

88113273-021  ، 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

یکیفارگ یکیفارگ تروصب   تروصب   voipvoip نیالنآ   نیالنآ هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2929

یتینما یتینما وو   ینمیا   ینمیا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  مامت  ،و  تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  لاوریاف ،  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010003000091 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  XGS 107 هنایار هکبش  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سوفوس یتراجت  مان  اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 3 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  مامت  ،و  تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  لاوریاف ،  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152744 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

سکیله یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/06/13 عورش :  خیرات 
1401/06/16 نایاپ :  خیرات 

1401/06/27 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاحیضوت   تاحیضوت مامت   مامت وو   ،، تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هبهب   هجوت   هجوت اباب   لاوریاف ،  ،  لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3131

سکیله سکیله دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232
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ناتسلگ یرادناتسا   :: 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 19 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لوژام  سوریو و  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000283000033 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 750 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

ناشیدناون هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   SERMOD 1.0 لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
ماس راک  بسک و 

ددع 40 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود یط  تاعالطا  یروانف  طسوت  نآ  دات  رازفا و  مرن  لیوحت  زا  سپ  الاک  هجو.تسا  رظن  دم  تسویپ  تاصخشم  قبط  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تخادرپ  طسق  هس  ای 

تاعالطا 09191637233

4918936971 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  کی  هرامش  نامتخاس  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480100-017  ، 32433001-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480101-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لوژام   لوژام وو   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 101 ھحفص 24 
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اه هنارای  یزاسدنمفده  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  هداد ) لیلحت  عیمجت و   ) هداد تیریدم  هناماس  یزاس  هدایپ  هارمهب  رازفا  مرن  رارقتسا  یزاس و  یموب  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003141000002 زاین :  هرامش 

اه هنارای  یزاس  دنمفده  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 4 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415844933 یتسپ :  دک   ، 485 کالپ نایک  شناد  هچوک  شبن  تشترز  زا  رت  ناپ  یلامش  نیطلسف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88806159-021  ، 88909008-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88908018-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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 19 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاتکسد یزاس  یزاجم  زاف 1  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000195 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - خروم 1401/06/30 19 تعاس اتدانسا  یراذگراب  خروم 1401/06/28 - تیزیو  تیاس  یلا 1401/06/27 - خروم 1401/06/21  دانسا : تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تعاس 13 خروم 1401/07/04  مالعتسا  تاکاپ  ییاشگزاب  خروم 1401/07/04 و  تعاس 12  ات  دانسا  کیزیف  لیوحت 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هارمه   هارمه هبهب   رازفا   رازفا مرن   مرن رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس یموب   یموب دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3434

پاتکسد پاتکسد یزاس   یزاس یزاجم   یزاجم   11 زاف   زاف یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 101 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/62kfvpbwjtzzs?user=37505&ntc=5681355
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5681355?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k92v2dwpme5wz?user=37505&ntc=5681484
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5681484?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قبط  طبترم ،  یدربراک  یاهرازبا  لکاروا و  یتاعالطا  کناب  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000467 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
نارهت ینف  عمتجم  رشان  یا  هشیش  باق  یتاعالطا  یاه  کناب  یشزومآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هناماس ) رد  یراذگراب  احیجرت   ) لاسرا دات و  ، لیمکت.تسا دات  دروم  تسویپ  دادرارق  قباطم  ینابیتشپ  تامدخ.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یطاشن یاقآ  ینف 64572566  سانشراک  یعیفش 75358219 //  دشاب .  یم  یمازلا  یرادا 1401/06/27  تقو  نایاپ  ات  کرادم  دادرارق و  سیون 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمرف هب  نکسا ، قیرط  زا  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  مهد  هاگشیالاپ  رد  دوجوم  یاه  شوج  تست  یفارگویدار  یاه  ملیف  لیدبت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکینورتکلا

1101097684000033 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هعطق 410000 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تمرف  هب  نکسا ، قیرط  زا  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  مهد  هاگشیالاپ  رد  دوجوم  یاه  شوج  تست  یفارگویدار  یاه  ملیف  لیدبت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31456623-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق قبط   قبط طبترم ،  ،  طبترم یدربراک   یدربراک یاهرازبا   یاهرازبا وو   لکاروا   لکاروا یتاعالطا   یتاعالطا کناب   کناب ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3636

هاگشیالاپ هاگشیالاپ ردرد   دوجوم   دوجوم یاه   یاه شوج   شوج تست   تست یفارگویدار   یفارگویدار یاه   یاه ملیف   ملیف لیدبت   لیدبت ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نومزآ رازفا  مرن  - یکینورتکلا یریگدای  رازفامرن  شزومآ - ریگارف  هناماس   - شزومآ دنیآرف  تیریدم  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  قبط  یکینورتکلا 

1101003002000468 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

هبساحم و یعامتجا  نیمأت  یاه  هنیزه  باستحا  اب  اه ،  تمیق  تسا  یضتقم  اذل  دشاب  یم  داد  رارق  داقعنا  هب  طونم  راک  نیا  یارجا  هکیئاجنآ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ مالعا 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  هدش  هتساوخ  کرادم  لاسرا  .تسویپ  دادرارق  طیارش و  قبط  ناربراک  تنیالک  ینابیتشپ  یربهار و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا تسویپ 

1101001017000468 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروصنم یاقآ  هلطم  سانشراک.تسیمازلا  همیمض ، لیاف  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  ریاس  روتکاف و  شیپ  هدش ، اضما  سیون  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64573066

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیالو هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناربراک ناربراک تنیالک   تنیالک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3939

لماک لماک کپکپ   هارمه   هارمه هبهب   یرازفا   یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4040
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لماک کپ  هارمه  هب  یرازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060025000012 زاین :  هرامش 

تیالو هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم  باق   cd عون یتسردنت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Sit and rich003 لدم ولج  هب  هنت  یریذپ  فاطعنا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Pk01 لدم ییاداناک  هلپ  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Hand grip0085 لدم هجنپ  تسد و  تردق  یریگ  هزادنا  جنسورین  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   FMS لدم یشزرو  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Dsiak3 لدم یرتموپورتنآ  لماک  تیک  یشزرو  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09155487303 زادرپراک هارمه  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9917638733 یتسپ :  دک  تیالو ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  یدارم ،  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 5  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37211279-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211279-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب5680285 طابترا  رغتم VMS و  مایپ  ولبات  هاگتسد  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  ، هیهت
اه ولبات  عماج  هناماس 

هحفص 66) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تسویپ5681023 دادرارق  سیون  شیپ  اب  قباطم  بعش  درکلمع  گنیروتینام  تراظن  متسیس  ینابیتشپ 
تسیمازلا هدش  اضما  سیون  شیپ  لاسرا  .هباشم  دک  ناریا  - 

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روحم5681800 تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  هحفص 69)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ریمعت5681889 -3 نوسکیدار ، کرت  وتا  هاگتسد  ریمعت  -2 کیمانیادریب ، گنیدک  لاسرا  متسیس  ریمعت  -
Avonik نیبرود رواپ  متسیس 

هحفص 83) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآربکا راوک و  تشوگ ،  عمتجم  یاه  هاگتسیا  تلو  ولیک  یجورخ 20  یاهرکیرب  رود  هار  زا  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000395 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هاگتسیا 3 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یدیشمج  سدنهم  یاقآ   ( یاه 07132142252و09177363854 هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ 

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

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
et11213-106-4 ینف هرامش   obara کرام کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  رپوتسا  ناونع : 

14011630 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآربکا دابآربکا وو   راوک   راوک تشوگ ،  ،  تشوگ عمتجم   عمتجم یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا تلو   تلو ولیک   ولیک   2 020 یجورخ   یجورخ یاهرکیرب   یاهرکیرب رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4141

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا ناونع : : ناونع 4242
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب ناتسیس و  یتایلام  روما  لک  هرادا  راهباچ -  یتایلام  روما  یناگیاب  رورس و  قاتا  قیرح  افطا  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003552000028 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FFW لدم یراوید  قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

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

.دوش تسویپ  مالعتسا  خساپ  رد  ددرگ و  لیمکت  هدش  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  تسا  مزال  تسا  هدش  باختنا  هباشم  تروص  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ظاحل  داتس  هناماس  مرف  رد  عومجم  تمیق  نینچمه 

9815616956 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  داهج -  نابایخ  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31133364-054  ، 33223084-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33223228-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب ناتسچولب وو   ناتسیس   ناتسیس یتایلام   یتایلام روما   روما لکلک   هرادا   هرادا راهباچ -  -  راهباچ یتایلام   یتایلام روما   روما یناگیاب   یناگیاب وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

GPRS/GSMGPRS/GSM  درب درب وو   رگلمع   رگلمع رویارد   رویارد درب   درب  ، ، DC to DCDC to DC  درب درب  ، ، CPUCPU  درب درب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444
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.تسویپ تاصخشم  دادعت و  اب  قباطم   GPRS/GSM درب رگلمع و  رویارد  درب   ، DC to DC درب  ، CPU درب دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094566000059 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا دور  هدنیاز  ناشیدنا  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناشیدنا  بآ  یتراجت  مان   SH9403 لدم  RTU GSM and GPRS لکتورپ لدبم  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

نایناریا نازاسرادم  هدننک  هضرع  عجرم  کیناتم  یتراجت  مان   MPS-120W لدم  W 60 ناوت  DC هب  AC لدبم هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/07/04 زاین :  خیرات 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALSPA320-MPC لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 

متسیس هنایار  ناسیدرپ 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/04 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  دابانس  هزاس  ایرآ  رواشم  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیلوردیه  نایرج  لرتنک  ریش  کرحم   ASSCEC-S61-PC یکیرتکلا درب  الاک :  مان 

دابانس هزاس  ایرآ  رواشم  یسدنهم  هدننک 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قاروا  مامت  تسا  مزال  .ددرگ  هئارا  تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب  تسیاب  یم  تمیق  داهنشیپ  تسا  هباشم  یالاک  هب  طوبرم  هدش  تبث  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  یور  رب  اضما و  رهم و  هعلاطم  زا  سپ  تمیق ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت 

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

22706326-021  ، 22756987-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22756987-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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رهشوب ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  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 19 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004202000016 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515759941 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یلم  کناب  تیریدم  یگنس  نایایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33321691-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321698-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ تروپ ،  راد 8  ترا  لوژامرواپ  ددع   MS-C22866X4TPC، 2 لدم تیاسلیام  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CRS106-1C-5S لدم کیت  ورکیم  رتور  هاگتسد  ود  راد و  نف 

1101094755000046 زاین :  هرامش 
ناهبهب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361944433 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  یرادرهش  یناقلاط  دیهش  نابایخ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726174-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726171-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4545

نفنف یجورخ   یجورخ تروپ ،  ،  تروپ   88 راد   راد ترا   ترا لوژامرواپ   لوژامرواپ ددع   ددع   MS-C22866X4TPC، 2MS-C22866X4TPC، 2 لدم   لدم تیاسلیام   تیاسلیام ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
CRS106- 1C-5SCRS106- 1C-5S لدم   لدم کیت   کیت ورکیم   ورکیم رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   راد   راد

4646
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ لاسرا  .هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  دادرارق  سیون  شیپ  اب  قباطم  بعش  درکلمع  گنیروتینام  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هدش  اضما  سیون 

1101001017000466 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رگراک مناخ  علطم  سانشراک.تسیمازلا  هتبثم  دانسا  یمسر و  همانزور  همانساسا و  هموزر ، روتکاف ، شیپ  دادرارق ، سیون  شیپ  رازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64272720-64572724-64572426

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  کرادم  اب  قباطم  نیمز  تازیهجت  لایرتم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ لاسرا   لاسرا .هباشم   .هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ اباب   قباطم   قباطم بعش   بعش درکلمع   درکلمع گنیروتینام   گنیروتینام تراظن   تراظن متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هدش   هدش اضما   اضما سیون   سیون

4747

نیمز نیمز تازیهجت   تازیهجت لایرتم   لایرتم ناونع : : ناونع 4848
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  یهاچ 0006135( نورد  جنسراشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228001197 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک  IMS یتراجت مان  لدم 108804-200052   X-RAY جنس تماخض  هاگتسد  نایرج  روسنس  راشف و  روسنس  اوه و  روسنس  امد و  روسنس  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 

تس 1 دادعت : 
1401/08/20 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

X-RAYX-RAY جنس   جنس تماخض   تماخض هاگتسد   هاگتسد نایرج   نایرج روسنس   روسنس وو   راشف   راشف روسنس   روسنس وو   اوه   اوه روسنس   روسنس وو   امد   امد روسنس   روسنس هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 4949
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /vibration monitoring تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005137 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زادرپ  نامژار  عیانص  هدنزاس  عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  لدم 3300  گنیروتینام  متسیس  جنس  شزرل  دربراک  هعطق  درب  الاک :  مان 

زادرپ نامژار  عیانص 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 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
 – 07731311458 - 07731311457 07731311469-07731311460

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزرل لرتنک  تراک  ددع  هارمه 3  هب   ABP یتراجت مان   vibro rack 3000 لدم تاشاعترا  رلرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001713 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامرآ شزادرپ  هنیهب  یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم   ABP یتراجت مان   vibro rack 3000 لدم تاشاعترا  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هزور  ینامز 40  هزاب  رد  نآ  ینف  یسرزاب  دات و  الاک و  لاسرا  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09127735696  اب  لاسو  هنوگره  تهج 

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

32358066-023  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //vibration monitoringvibration monitoring ناونع : : ناونع 5050

شزرل شزرل لرتنک   لرتنک تراک   تراک ددع   ددع هارمه  33   هارمه هبهب     ABPABP  یتراجت یتراجت مان   مان   vibro rack  3000vibro rack  3000 لدم   لدم تاشاعترا   تاشاعترا رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 5151
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شاعترا یریگ  هزادنا  هاگتسد  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001208 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناینب اکرآ  یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   WL-142K05L لدم یتعنص  یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

تعنص
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
MEGGITT هدنزاس عجرم  شیک  زیهجت  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGITT یتراجت مان   IQS900 یتعنص روسرپمک  دربراک  جنس  شاعترا  لماک  روسنس  الاک :  مان 

سیئوس هدنزاس  روشک 
تس 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  ییاجباج  شاعترا  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 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
یتنرتنیا یریگهر  دک  هئارا  / تامدخ / الاک تلاصا  یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / 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

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

متسیس متسیس ییاجباج   ییاجباج شاعترا   شاعترا لوژام   لوژام -- یتعنص یتعنص روسرپمک   روسرپمک دربراک   دربراک جنس   جنس شاعترا   شاعترا لماک   لماک روسنس   روسنس -- یتعنص یتعنص یکیرتکلا   یکیرتکلا جنس   جنس شاعترا   شاعترا ناونع : : ناونع
گنیروتینام گنیروتینام

5252
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ مادقا  تسویپ  یاهتسیل  طیارش و  قبط  ًاقیقد 

1101000092000026 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراپ شوماخ  شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم   BETTATI یتراجت مان   Lit 50 تیفرظ ردنلیس   fm200 یثنخ زاگ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مادقا  تسویپ  یاهتسیل  طیارش و  قبط  ًاقیقد 

5713613817 یتسپ :  دک  یئاراد ،  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  تفن  تکرش  یوربور  یناشاک  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31938232-044  ، 32220130-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224050-044 :: 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

.ددرگ .ددرگ مادقا   مادقا تسویپ   تسویپ یاهتسیل   یاهتسیل وو   طیارش   طیارش قبط   قبط ًاقیقد   ًاقیقد رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5353
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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 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BL866A لدم کتنراگ  ینیزنب  یتشپ  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003504000126 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GREEN LAND هدنزاس عجرم   G.M162 لدم راد  نزخم  ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

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

تکرش یکناب  همانتنامض  یرازگراب  ( ددرگ هبساحم  دیرخ  تردق  ظفح   ) دیسررس 1403/8/21 اب  ( 001 ازخا  ) دنب ب هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  تسا  دات  دروم  رظن  دروم  لدم  طقف  تسیرورض  مالعتسا  رد 

تسویپ لیاف  لماک  تاحیضوت 

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

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 15 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرحءافطا مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002796 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TELEDATA یتراجت مان   ONE لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

23942621-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

BL866ABL866A  لدم لدم کتنراگ   کتنراگ ینیزنب   ینیزنب یتشپ   یتشپ هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 5454

قیرحءافطا قیرحءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 101 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6x6y364h7sf74?user=37505&ntc=5680260
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5680260?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yls8jq6zg9rze?user=37505&ntc=5680270
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5680270?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... ( یهار و هس  وناز و  لپین ،  یتاسیسات (  مالقا  فیدر   28 ناونع : 

14012164 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152145 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

میش تیلپ و  روتالوزیا  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/06/03 عورش :  خیرات 
1401/06/08 نایاپ :  خیرات 

1401/06/26 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ... (  ... ( وو یهار   یهار هسهس   وو   وناز   وناز لپین ،  ،  لپین یتاسیسات (  (  یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   2828 ناونع : : ناونع 5656

میش میش وو   تیلپ   تیلپ روتالوزیا   روتالوزیا ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  تشادهب  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 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  نالعا و  یاه  متسیس  یحارط  هرواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030618000039 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم همیمض  تسویپ  رد  یلیمکت  تاحیضوت  سردآ و  ، ینامرد یتشادهب و  یربراک  اب  نارهت  بونج  تشادهب  زکرم  هب  قلعتم  نامتخاس  تهج 7   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن لصاح  سامت  اینرهپس  سدنهم  هرامش 09126499531  اب  لاوس  تهج  - دشاب یم  ههام  ود  هیوست  - دشاب

1417863181 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یعیفش  دیهش  هچوک  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66475700-021  ، 66475600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475600-021 :: 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

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 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000877 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ورشیپ  یتراجت  مان   kg 12 یدالوف ردنلیس  قیرح  افطا  دربراک  یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

بونج زاتشیپ  نیسکا  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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 افطا   افطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یحارط   یحارط وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 5858

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fwm2700 روتینام رتاو  موف  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000120 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TR-WFM1 لدم  in 4 زیاس یناشن  شتآ  فک  بآ و  روتینام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  بوتکم  تروص  هب  تسیاب  یم  تساوخرد ) دروم  یالاک  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم   ) ینف داهنشیپ  ًامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زور  رثکادح 60  تخادرپ  ینامز  هزاب  هدوب و  یضاقتم  رابنا  برد  لیوحت.دش  دهاوخ  لاطبا  هدش  مالعا  تمیق  ینف ، داهنشیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد 

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150915 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

یکیرتکلا تازیهجت  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/02/01 عورش :  خیرات 
1401/02/06 نایاپ :  خیرات 

1401/06/25 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fwm2700fwm2700 روتینام   روتینام رتاو   رتاو موف   موف هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 6060

یکیرتکلا یکیرتکلا تازیهجت   تازیهجت 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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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتایلام5680810 روما  لک  هرادا  راهباچ -  یتایلام  روما  یناگیاب  رورس و  قاتا  قیرح  افطا  هناماس  دیرخ 
ناتسچولب ناتسیس و 

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  4646   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  دادما  یاهزاس  هریخذ  ینابیتشپ  تهج  تکرش  کی  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000150 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  23902244 و 23902264  یاه 23902234 ،  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم دادما   دادما یاهزاس   یاهزاس هریخذ   هریخذ ینابیتشپ   ینابیتشپ تهج   تهج تکرش   تکرش کیکی   هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MIMOSA ییویدار کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم مامت  اب 

اه تسویپ  قبط 
( تسا هباشم  دک  ناریا  )

1101093035000470 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 
هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ الاک زا  دعب  هام  ود  تخادرپ  دشاب / یم  هدنشورف  هدهع  هب  رگید  یبناج  هنیزه  هنوگره  هیلخت و  لاسرا و  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دوش دیق  ربتعم  سامت  هرامش 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 
هدننک نیمات  دوخ  هلیسوب  تنامض  یتناراگ و 

شورف زا  سپ  تامدخ 
یلام ینف و  داهنشیپ  تسویپ 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) اهاه تسویپ   تسویپ قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم مامت   مامت اباب     MIMOSAMIMOSA  ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  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 23 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  هکبش  ویتکا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001113000007 زاین :  هرامش 

تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   SW-2960G-24TC-L لدم یتعنص  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Tape Library لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
HPE هدنزاس عجرم  نارهت  شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   P9D93A لدم هنایار   HBA هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا تامدخ  رش ح  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991813941 یتسپ :  دک  کالپ 23 ،  یقرش  روشناد  نابایخ  یلامش  زاریش  نابایخ  اردصالم  نایایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88604760-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604829-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قباطم   قباطم هکبش   هکبش ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت 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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دابآ مرخ  یباوختخت  یعامتجا 256  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهیگژیو  دادعت و  یتسویپ  لیاف  قبطراتسرپ  راضحا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050019000083 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  یباوختخت   256 یعامتجا   نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اناس حرط  نیسحت  هدننک  هضرع  عجرم  استت  یتراجت  مان   TSNVG01 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ هام  یارادو 24 دشاب  هنیمز  نیا  رد  یدیلوت  هناورپ  یاراد  کرش  دیابو  دوشیم  هداد  تددوع  دشابن  یتسویپ  یاه  لیاف  قبط  هک  یتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب اراد  ار  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  و10

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  دنز  ناخ  میرک  راولب  یاهتنا  یقرش  تشدلگ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33407837-066  ، 33413200-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404939-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یصوصخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  دادرارق  دقع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000058 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* یزاس یصوصخ  نامزاس  لیوحت  تسا ** یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب ** یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  یصاصتخا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1465831135 یتسپ :  دک  رصن ،  نامتخاس  ناتسهم - خ  نیمز - ناریا  خ   - برغ کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88089901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ یاهیگژیو   یاهیگژیو وو   دادعت   دادعت یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبطراتسرپ   قبطراتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

نامزاس نامزاس تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات دادرارق   دادرارق دقع   دقع ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم  تاقلعتم  هارمهب  سالک 5000  زیاس 1/16 7  نکشراشف  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000858 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد  ، لیوحت ناکم  نامز و  هدنزاس  مان  مالقا و  لماک  رکذ  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  ود  / دنشاب یم  تیولوا  رد  دوجو  تروص  رد  یلخاد  تالوصحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دندرگ تیاعر  یسرزاب  تامازلا  مرف  رد  هدش  صخشم  دراوم  / ددرگ جرد  هناماس  رد  تایلام  نودب  لک  تمیق  / ددرگ تسویپ  هناماس 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138527-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام کی  تخادرپ  قمع 60  نف و  تروپ و  تشه  لوژام  رواپ  هارمه   rack 9u hp adia تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000222 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   Rack 9U لدم  cm 60 قمع  U 9 عافترا  in 19 درادناتسا اب  یراوید  کر  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمهب   هارمهب   50005000 سالک   سالک   77  1/161/16 زیاس   زیاس نکشراشف   نکشراشف ریش   ریش ناونع : : ناونع 6767

هام هام کیکی   تخادرپ   تخادرپ   6060 قمع   قمع وو   نفنف   وو   تروپ   تروپ تشه   تشه لوژام   لوژام رواپ   رواپ هارمه   هارمه   rack  9u hp adiarack  9u hp adia ناونع : : ناونع 6868
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یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  هدش  نعت  دک  ناریا  تسویپ  قباطم  لماک  تاقلعتم  اب  تینوی  هداتسیا 42  کار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000263 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   PDU لدم هکبش  کار  زاف  کت  تروپ  قرب 24  هدننک  عیزوت  دحاو  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  هدش  مالعا  یصوصخ  طیارش  قبط  هدش  هتساوخ  کرادم  تمیق و  زیلانآ  داهنشپ و  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسیوا 05431137100 سدنهم  سانشراک  نفلت  دشاب .  یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151532 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

لدبم روتکناک  سکاب و  چیئوس  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/06/20 عورش :  خیرات 
1401/06/27 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: 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

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش نعت   نعت دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم لماک   لماک تاقلعتم   تاقلعتم اباب   تینوی   تینوی   4242 هداتسیا   هداتسیا کار   کار ناونع : : ناونع 6969

لدبم لدبم روتکناک   روتکناک وو   سکاب   سکاب چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002469 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
رتم هلر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

راشف هلر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

رتم رپمآ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
رتم رپمآ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

یکیرتکلا سناکرف  رتم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس هبعج   هبعج یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا لانیمرت   لانیمرت رتم -  -  رتم هلر   هلر هکبش -  -  هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7171
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 101 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uyvw5gmewzvse?user=37505&ntc=5680416
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5680416?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000093 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-90 1501-DC48 power card لدم نفلت  زکرم  هاگتسد  هیذغت  چیئوس IP 48 V و  هیذغت  دربراک  هعطق  تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
ددع 27 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدیدرگ  همیمض  تسویپ  هب  اضاقت  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7272
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  درک  چپ   - تنیپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000176 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود قفا  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FortiAP-223B لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  یداهنشیپ ، یالاک  هنومن  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

دشاب روتکاف  عومجم  هدش  هئارا  تمیق 
تسویپ قباطم  یتساوخردرادقم 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192248-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف درک   درک چپچپ    - - تنیپ تنیپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7373
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یر قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WSC2960-24PS-L2960 لدم وکسیس  یتیریدم  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000055 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

Cisco هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SG350-28 لدم  PRONEXO هلاس یتناراگ 3  اب   SMB یرس یتیریدم  تروپ 1000  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
نایار طابترا  ناژوا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  طقف  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هدوبن  دوجم  هناماس  رد  یتساوخرد  لدم  دکناریا  هکنیا  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  ررقم  خیرات  رد  مالعتسا  تاصخشم  طیارش و  نینچمه  مالعتسا و  رد  یتساوخرد  کرادم  اب  قباطم 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55223187-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنبشارف ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تاصخشم  هک  روتینامددع  سیک و1  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092333000007 زاین :  هرامش 

دنبشارف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  تاصخشم  هک  روتینامددع  سیک و1  ددع  دیرخ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7477158755 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  دنبشارف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38753251-071  ، 38757075-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38753252-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WSC2960-24PS-L2960WSC2960 -24PS-L2960 لدم   لدم وکسیس   وکسیس یتیریدم   یتیریدم چوس   چوس ناونع : : ناونع 7474

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم هکهک   روتینامددع   روتینامددع   11 وو سیک   سیک ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  حرش  هب  هپس  کناب  ناتسجنران  نامتخاس  تارباخم  قاتا  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000276 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تادنتسم  حرش  هب  هپس  کناب  ناتسجنران  نامتخاس  تارباخم  قاتا  تازیهجت  نیمات  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
عومجم  1 دادعت : 

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

 . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  هپس  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 07 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طرش ودیق  یب  هلاس  کی  تنامض  اب  وکسیس  لدم 1921  یتارباخم  هکبش  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030157000074 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
شیک نیرآ  سیت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان  نیچ  هدنزاس  روشک   k9-1921 لدم یتارباخم  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ودشاب  یم  سابع  ردنب  رد  هپس  کناب  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هپس ،  کناب  نامتخاس  یدارم  هارراهچ  شبن  یدابآدسا -  نیدلا  لامج  دیس  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913956419

33333333-076  ، 32245498-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245487-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7676

وکسیس وکسیس   192 1192 1 لدم   لدم یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO WS- C2960C-12 PCL  : تاصخشم اب  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  تاصخشم  ندوب  اراد  مازلا  اب 

1101090049002333 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24PC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CISCO WS- C2960C-12 PCL  : تاصخشم اب  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب یناسرزور  هب  تیلباق  دنشاب ،  هدش  رتسیجر   CISCO تیاس رد  دنشابن و   FAKE , USED , REFURBISHED دنشاب و  NEW ORIGINAL دیاب اه  هاگتسد 

دنشاب هتشاد  ار   IOS نژرو نیرخآ 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  نوف  یپ  یآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010003000093 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  نوف  یپ  یآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم ندوب   ندوب اراد   اراد مازلا   مازلا اباب     CISCO WS-  C2960C- 12  PCLCISCO WS-  C2960C- 12  PCL  : : تاصخشم تاصخشم اباب   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هبهب   هجوت   هجوت اباب   نوف   نوف یپیپ   یآیآ   ناونع : : ناونع 7979

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوختراک  هاگتسد  رازه  دصکی  دادعت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  دادعت 50.000  رایس  ناوختراک  هاگتسد 

هاگتسد  تباث 30.000  ناوختراک  هاگتسد 
هاگتسد یدیوردنا 20.000  رایس  ناوختراک  هاگتسد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 1664679819 کالپ 95  مجنپ  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

22598009 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22598990 :: 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 کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... و زیاس 21 -  لبیسکلف  هلول  سنازگن -  رون  ربیف  گنیلید -  روتروماک 10/100/1000  ایدم   - poe ترپ وکسیس 8  چیئوس  تاعطق - : نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هار  بصن و  هنیزه  اب  دشاب و  یلصا  اه  مزاول  یمامت  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201003061000005 زاین :  هرامش 
هر  ینیمخ  ماما  هاگدورف  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/23 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3133686754 یتسپ :  دک  یراجت ،  هزوح  - کرمگ نلاس  هب  هدیسرن  ینیمخ - ماما  هاگدورف  نارهت - مق  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55678459-021  ، 55678454-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55678454-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدیوردنا یدیوردنا رایس   رایس ناوختراک   ناوختراک هاگتسد   هاگتسد هاگتسد -  -  هاگتسد   30 .00030 .000 تباث   تباث ناوختراک   ناوختراک هاگتسد   هاگتسد هاگتسد -  -  هاگتسد   50 .00050 .000 دادعت   دادعت رایس   رایس ناوختراک   ناوختراک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد   2 0 .00020 .000

8080

زیاس زیاس لبیسکلف   لبیسکلف هلول   هلول سنازگن -  -  سنازگن رون   رون ربیف   ربیف گنیلید -  -  گنیلید   10/100/100010/100/1000 روتروماک   روتروماک ایدم   ایدم  -  - poepoe ترپ   ترپ   88 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس تاعطق - : - : تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
2 12 1

8181
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یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  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 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس 1403 هنازخ  دانسا  تروصب  هیوست.لایرس  یجورخ  یدورو و  اب   LTE هتراک میسود  یتعنص  مدوم  ددع   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003045000155 زاین :  هرامش 

یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
فاو هدننک  هضرع  عجرم  فاو  هدنزاس  عجرم   WMO21 لدم  WIFI تیلباق اب   LTE مدوم الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنازخ دانسا  هیوست.الاک  حرش  قباطم  تساوخرد.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ) 

1101009033000291 زاین :  هرامش 
هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14031403 لایرس لایرس یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو اباب     LTELTE  هتراک هتراک میسود   میسود یتعنص   یتعنص مدوم   مدوم ددع   ددع   2 020 ناونع : : ناونع 8282

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   یتسویپ (  (  یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 8383
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش هام  تدم 12  هب  تخاس  ریز  هکبش و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : ناگدش توعد  یصاصتخا  طیارش 

اتفا  همانیهاوگ  ندوب  اراد  - 
کیتامروفنا یلاع  یاروش  همانیهاوگ  ندوب  اراد  - 

1101005867000137 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداز 06153507223 - نایدسا  فراع  یاقآ  بانج  دادرارق  ینف  رظان  تاصخشم  .دیشاب  هتشاد  ار  لماک  تقد  یتسویپ  دادرارق  کرادم و  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163332289

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

53507067-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاس تخاس ریز   ریز وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8484
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یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا   ) WS-C2960X-48FPD-L چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000208 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف و هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دوب  دهاوخ  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم و  دحاو  طسوت  دات  تفایرد و  زا  سپ  تخادرپ   - رفیر لانیجروا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبارهم  09388001246 .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  .دشاب  یم  یزار  هاگشناد  لحم  رد  لیوحت 

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274507-083  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) WS-C2960X-48FPD-LWS-C2960X-48FPD-L چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8585
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO WS- C2960X-24 PSL  : تاصخشم اب  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  تاصخشم  ندوب  اراد  مازلا  اب 

1101090049002334 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیرآ سیت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TS-L لدم یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 
شیک

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CISCO WS- C2960X-24 PSL  : تاصخشم اب  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب یناسرزور  هب  تیلباق  دنشاب ،  هدش  رتسیجر   CISCO تیاس رد  دنشابن و   FAKE , USED , REFURBISHED دنشاب و  NEW ORIGINAL دیاب اه  هاگتسد 

دنشاب هتشاد  ار   IOS نژرو نیرخآ 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یسانشاوه  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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم ندوب   ندوب اراد   اراد مازلا   مازلا اباب     CISCO WS-  C2960X-24 PSLCISCO WS-  C2960X-24 PSL  : : تاصخشم تاصخشم اباب   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8686

هنایار هنایار یرزیل   یرزیل رنکسا   رنکسا میس -  -  میس یبیب   مدوم   مدوم تروپ -  -  تروپ   44 هکبش   هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لدم امد  رادشه  متسیس  دشاب  یم  ملق  دادعتو 4  . دشاب تاحیضوت  شخبو  تسویپ  کرادم  ساسارب  الاک  نیمات  هجوت :  هجوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب رظندم  TC100

1101003082000006 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP214E لدم تروپ  هکبش 4   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
یباراد نارزیخ  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-WR741ND لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نایار پات  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2500  هنایار  یرزیل  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کنیل  یپ  یت  میس  یب  رتور  مدوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
TL-MR6400

 USB تروپ سالپ 4  تن  یک  ما  یو  یک  چیئوس 
KPU624

یپ  چا  رنکسا 
 ScanJet Pro 2500 F1

TC100 اریو تعنص  نارشیپ  تکرش  رورس  قاتا  یارب  امد  رادشه  متسیس 

1381157111 یتسپ :  دک  کالپ 96 ،  سای  راولب  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44538179-021  ، 44538178-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44523008-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هک تسویپ  تاصخشم  قبط  ناتسلگ  تخاسریز  تاطابترا  یاههاگتسیا  زکارم و  یطیحم  طیارش  یاهروسنس  ییاجباج  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخادرپ شیپ  مدع  .تسیمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  هئارا 

1101001022001053 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس تفج و  ، ددع ، رتم 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرظ حرط  رظان  ییاهن  دات  زا  سپ  کرادم و  دانسا و  هئارا  نامز  زا  دشابیم و  هدننک  نیمات  اب  لیوحت  , لمح  , هیهت هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتابن یلع  یاقآ  سامت 02188118784 و 09112730729  هرامش  .تفرگ  دهاوخ  تروص  تخادرپ  زور  رثکادح 45 

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

32247373-017  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تخاسریز تاطابترا   تاطابترا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا وو   زکارم   زکارم یطیحم   یطیحم طیارش   طیارش یاهروسنس   یاهروسنس ییاجباج   ییاجباج وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCR1036-12G-4S-EM کیتورکیم رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا طابترا  سراپ  یتناراگ 

1101003101000188 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کیمانوه تراجت  نیمث  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CCR1036-12G-4S لدم تروپ  هنایار 16  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم ماجنا  هناماس  هب  راهظا  ورادرب  هرهب  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  رثکادح 15  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رادیرخ رابنا  لیوحت  لحم 

دوشن داهنشیپ  هباشم 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733127-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ یتناراگ   یتناراگ   CCR1036- 12G-4S-EMCCR1036- 12G-4S-EM  کیتورکیم کیتورکیم رتور   رتور ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ساسارب  هکبش  ویسپ  یرادهگن  نعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000065 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/08 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  تسویپ  ساسارب  تسا  هباشم  تمدخ  دک  ساسارب  تمدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشادار  بسک )  زاوج  تکرش ،   ) طوبرم زوجم.دشاب  ناتسا  یموب  هدننک  تکرش 

7861756447 یتسپ :  دک  یزکرمداتس ،  - دهاش نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یسودرف  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 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ یرادهگن   یرادهگن نعت   نعت ناونع : : ناونع 9090

یتارباخم یتارباخم یرون   یرون ربیف   ربیف فرصم -  -  فرصم رابکی   رابکی یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ رلپمس   رلپمس رسرس   یمیشویب -  -  یمیشویب لرتنک   لرتنک مرس   مرس یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک عاون   عاون ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یتارب ) یهاگشیامزآ مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000199 زاین :  هرامش 

دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یناگینشگ یرفص  سابع  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نوتسگنیک  یتراجت  مان   GB 1 لدم ورکیم  هظفاح  تراک  الاک :  مان 

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

عجرم رصع  یتراجت  مان   OUDC-NZ 1X4 دک هرقرق  یرتم  لوط  روک  هتسه 4  دادعت   mm 6/3 رطق  NZ ربیف اب  یلاناک  زکرم  پویت  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 
ناجنسفر یتعنص  عمتجم  یمالسا  ینواعت  هدننک  هضرع 

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

عجرم  ROCHE GERMANY هدنزاس عجرم  تست  رادقم 500  یکیتسالپ  یطوق  یمیشویب  روزیلانآ  وتا  هاگتسد  دربراک   IFCC Method عون  AST تیک الاک :  مان 
هیربکا هدننک  هضرع 

هتسب 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

عجرم  ROCHE GERMANY هدنزاس عجرم  تست  یکیتسالپ 250  یطوق  یمیشویب  روزیلانآ  وتا  هاگتسد  دربراک   Photometric کیناگرا ریغ  رفسف  تیک  الاک :  مان 
هیربکا هدننک  هضرع 

هتسب 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

شناد نتداپ  هدننک  هضرع  عجرم   DiaMetra یتراجت مان  یتست  ییاوقم 96  هبعج  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  زالیمآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
یداحتا دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   AEM یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  لدم 161   8x70 mm زیاس یهاگشیامزآ  درز  رلپمس  رس  الاک :  مان 

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

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   7MED یتراجت مان   SL0501 لدم  µl 1000 تیفرظ فرصمرابکی  یهاگشیامزآ  یبآ  رلپمس  رس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناهوژپ ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  ایمیک  یتراجت  مان   ml 100 یتیک هتسب 1   IFCC liquid لدم  cpk زانیکوفسف نیتارک  تیک  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

روشک . RANDOX LABORATORIES LTD هدنزاس عجرم   RANDOX یتراجت مان   ml 2 لایو  EA1366 لدم  L1 کاینومآ یمیشویب  لرتنک  مرس  الاک :  مان 
تداعس یایمیک  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 

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

هدیا لپ  هدننک  هضرع  عجرم  . P.I.P یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک  سراپ  لآ  هدیا  لپ  هدنزاس  عجرم  یددع  هبعج 50   2/5x7/5 cm پوکسورکیم مال  الاک :  مان 
سراپ لآ 

هبعج 20 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ایو داتو  لیوحتو  لمح  هنیزه.دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  لماک و  هک  دشدهاوخ  هداد  خساپ  ییاهتساوخرد  هب  طقف  - یکشزپماد ییوراد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  دودح 50  هطوبرم  سانشراک  داتو  لیوحتزا  سپ  تخادرپ  دنیارف  هدنشورف  اب  عوجرم 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38803709-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

وردوخ5679967 یور  رب  رایس  تافلخت  تبث  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اب5680285 طابترا  رغتم VMS و  مایپ  ولبات  هاگتسد  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  ، هیهت
اه ولبات  عماج  هناماس 

هحفص 66) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یروانف5680372 تخاسریز  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تینما  ءاقترا  ینابیتشپ و  یرادهگن و 
تاعالطا تاعالطا و 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا5680373 هکبش  یتینما  یاهدادخر  یزاس  هریخذ  هحفص 17)زیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارگ5680555 تروصب   voip نیالنآ هکبش  تیریدم  عماج  هحفص 17)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5680934GPRS/GSM درب رگلمع و  رویارد  درب   ، DC to DC درب  ، CPU درب هحفص 29)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما5680969 ینمیا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع5680998  MS-C22866X4TPC، 2 لدم تیاسلیام  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 5 
CRS106- لدم کیت  ورکیم  رتور  هاگتسد  ود  راد و  نف  یجورخ  تروپ ،  راد 8  ترا  لوژامرواپ 

1C-5S

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5681023 دادرارق  سیون  شیپ  اب  قباطم  بعش  درکلمع  گنیروتینام  تراظن  متسیس  ینابیتشپ 
تسیمازلا هدش  اضما  سیون  شیپ  لاسرا  .هباشم  دک  ناریا  - 

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5681265 تاصخشم  قبط  لوژام  سوریو و  هحفص 17)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد5681355 تیریدم  هناماس  یزاس  هدایپ  هارمه  هب  رازفا  مرن  رارقتسا  یزاس و  یموب  هحفص 17)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

پاتکسد5681484 یزاس  یزاجم  زاف 1  یزاس  هحفص 17)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشیالاپ5681632 رد  دوجوم  یاه  شوج  تست  یفارگویدار  یاه  ملیف  هحفص 17)لیدبت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناربراک5681681 تنیالک  ینابیتشپ  یربهار و  تامدخ  هحفص 17)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5681790SC2 و SC1 زکارم لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 83)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روحم5681800 تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  هحفص 69)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ولبات  عماج  هناماس  اب  طابترا  رغتم VMS و  مایپ  ولبات  هاگتسد  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000139 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

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

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهاه ولبات   ولبات عماج   عماج هناماس   هناماس اباب   طابترا   طابترا وو     VMSVMS رغتم   رغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 9292

پات پات پلپل   وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) پات پل  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257001912 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

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

لاکساپ لدم 1622   USB Wired optical mouse سوام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
کانشیدنا دیرف  هدننک  هضرع  عجرم   MILLINNIUM یتراجت مان   SKT لدم پات  پل  ینیم  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

کادآ یالاک  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   1/8x1/8 m داعبا یراوید  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
عجرم . MOLY BOARD Co هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   THINK BOARD یتراجت مان   in 78 زیاس  PS لدم یسمل  دنمشوه  درب  تیاو  هتخت  الاک :  مان 

نایار ناتسراهب  یعیزوت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

هقطنم سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم   LENOVO هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   G22LMUDN لدم هراک  هس  رگپاچ  الاک :  مان 
راهباچ دازآ 

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

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - یدقن  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یرون ) یاقآ   ) هرامش 09155895602 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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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رهشوب ناتسا  زاگ  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 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  تسویپ و  مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  داعبا 175*600 هب  دربروکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091368000097 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یشزرو کینورتکلا  عیانص  لدم 2260   600x200 cm داعبا  LED دربروکسا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  رهشوب  ناتسا  زاگ  تکرش  رابنا  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسویپ ) ینف  تاصخشم  مالعتسا و  لیمکت  سردآ و  ءاضما  رهم ، تامازلا (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شورف زا  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  الاک  .ناریا  زاگ  یلم  تکرش  تسیل  رودنو  ناریناوت و  هناماس  رد  تکرش  تبث   . دشاب یم 

7514779389 یتسپ :  دک  ینار ،  یتشک  هارراهچ  هب  هدیسرن  سدق -  هکلف  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31664422-077  ، 31664291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31664291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هردناوید 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 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 10000 دادعت هب  رتم  یتناس  یاهرق 4.7 هب  یضیب  لکش  هب  ناتخرد  کالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090341000100 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JP1210P لدم  17/5x13/5 cm داعبا یمومع  دربراک  برد  کالپ  لاتیجید  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 10000 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یقفاوت  تروصب  تخادرپ 

6641933451 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  یرقاب  دیهش  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722390-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722630-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

600600 ** 175175 داعبا   داعبا هبهب   دربروکسا   دربروکسا ناونع : : ناونع 9494

برد برد کالپ   کالپ لاتیجید   لاتیجید رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  تاقلعتم  مامت  اب  وردوخ  یور  رب  رایس  تافلخت  تبث  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000088 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 4.305.500.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ یور   یور ربرب   رایس   رایس تافلخت   تافلخت تبث   تبث نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فیدر رد 42  اهولبات  هدنهدرادشه  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000194 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  هدنهدرادشه  مئالع  - 

دیسرپب 64464662 یگلس  سدنهم  یاقآ  زا  ار  ینف  لاوس  هنوگره 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  712 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثکادح یط  هدنهد ، تساوخرد  دحاو  دأت  لیوحت و  زا  سپ  و  هیلخت و )...  لمح و  هنیزه   ) دشابیم هدننکنیمأت  هدهع  هب  طبترم  یاههنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  باسحهیوست  هام  کی 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64461-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهولبات اهولبات هدنهدرادشه   هدنهدرادشه مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه 60*60  غارچ  لدبم  و  ( LED DRIVER  ) ینابایخ غارچ  لدبم  یاهسنارت  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MODEL:MASS-DRIVER-LP-10*8

MODEL:LN-50W
1101091516000024 زاین :  هرامش 

ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لتاراف  ITR1500 لدم هلوزیا  سنارت  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

لتاراف  ITR3000 لدم هلوزیا  سنارت  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تسویپ  یاهغارچ  ریواصت  هب  قلعتم  تسویپ و  ریواصت  قباطم  دنبکآ و  تروصب   , یتساوخرد یاهسنارت  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش یم  هداد  تدوع  , دات مدع  تروصرد.دنشاب 

4516716839 یتسپ :  دک  تفن ،  تکرش  نابایخ  یدازآ - نادیم  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338081-024  ، 33338084-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338084-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MODEL:MASS-DRIVER-LP- 10*8MODEL:MASS-DRIVER-LP- 10*8   6060 ** 6060 یاه   یاه غارچ   غارچ لدبم   لدبم وو   ( ( LED DRIVERLED DRIVER  ) ) ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ لدبم   لدبم یاهسنارت   یاهسنارت تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
MODEL:LN-50WMODEL:LN-50W

9898
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هدقن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هیارک  لوط  رتم  نازیم 10000  هب  رباعم  یزیمآ  گنر   - یتسویپ لیاف  قبط  مالقا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090594000012 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  هدقن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 1 یکیتسالپ یطوق  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 

یطوق 400 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 هکشب دیفس 230  کیلیرکآ  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 5 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 هسیک  G111 دک دیبسالگ  هدننک  قارب  الاک :  مان 

هسیک 16 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
لوط رتم  10000 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5761665956 یتسپ :  دک  هدقن ،  یرادرهش  ماما  نادیم  هدقن  ناتسرهش  هدقن ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35622535-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35622580-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر مالقا   مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرهش یزکرم  شخب  عباوت  زا  دابآ  لزنم  یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

یوضر 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا راکنامیپ  باختنا  کالم  مالعتسا  یاه  متیا  - یتلافسآ هاکتعرس  یارجا  هیهت و  یریگ ، هکل  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095713000004 زاین :  هرامش 

دهشم ناتسرهش  دابا  لزنم  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  700 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9197183339 یتسپ :  دک  تشهب 15 ،  زا  دعب  دابا  لزنم  وتنس  هداج  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36777383-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36777879-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیدرف 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 15 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  یمازلا  طبترم  کرادم  نتشاد  دشاب (  یم  یتسویپ  لیاف  یط  ینف  تاصخشم  ییانشور  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050288000082 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم رون  کاتراپ  ییانشور  هدننک  هضرع  عجرم  رون  کاتراپ  یتراجت  مان   m 30 عافترا کاتراپ  لدم   ST37 دالوف سنج  یهجو  هدزاود  ییانشور  جرب  الاک :  مان 

رون کاتراپ  ییانشور  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد سانجا  لیوحت  دشاب )  یم  یمازلا  طبترم  کرادم  نتشاد  دشاب (  یم  یتسویپ  لیاف  یط  ینف  تاصخشم  ییانشور  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یراک  زور  سانجا 5  لیوحت  نامز  تدم  دشاب .  یم  امرف  راک  هدهع  هب  هاکشورف 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36574780-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتلافسآ یتلافسآ هاکتعرس   هاکتعرس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یریگ ، ، یریگ هکل   هکل یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100

ییانشور ییانشور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفاب 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یرادرهش  یوگول  اب  رطق 6  هب  یرتم  هس  هلولو  هراوشوگ  اب  تسویپ  ریوصت  قبط  رباعم  یراذگ  مان  تهج  رباعم  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس گنربش 7 

1101093879000034 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زربلا رخاف  قارشا  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  رخاف  قارشا  هدنزاس  عجرم   SB03 لدم  33x80 cm زیاس یلیطتسم  لکش  رباعم  یماسا  ولبات  الاک :  مان 
ددع 800 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
تفاب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس گنربش 7  اب  یرادرهش  یوگول  اب  رطق 6  هب  یرتم  هس  هلولو  هراوشوگ  اب  تسویپ  ریوصت  قبط  رباعم  یراذگ  مان  تهج  رباعم  ولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7851617194 یتسپ :  دک  یلع ،  ماما  نادیم  ماماراولب  تفاب  تفاب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422111-034  ، 4242211-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42429236-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناکشر هیمورا (  داباهم –  روحم  تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000140 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم تکرح   تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یحاون  اهکرهش و  رد  رقتسم  یاه  دحاو  ینمیا  یزیمم  زاف 2  تاعلاطم  اهدحاو و  ینمیایزیمم  همانسانش  هیهت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا

1101001369000046 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/28 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشذگ یاهلاسرد  هک  ینارواشمدشابیم  در  تسویپ  نودب  تاداهنشیپدیامن  یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  ار  تسویپ  کرادم  هیلک  تسیابیم  رواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیمدر ناشداهنشیپ  تروصنیاریغرددنیامن  تسویپارامرفراک  تیاضر  مرفدیابدنا  هتشاد  هژورپ  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرشاب 

9815616874 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  دادما -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218928-054  ، 33218930-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218931-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5680998  MS-C22866X4TPC، 2 لدم تیاسلیام  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 5 
CRS106- لدم کیت  ورکیم  رتور  هاگتسد  ود  راد و  نف  یجورخ  تروپ ،  راد 8  ترا  لوژامرواپ 

1C-5S

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص یحاون   یحاون وو   اهکرهش   اهکرهش ردرد   رقتسم   رقتسم یاه   یاه دحاو   دحاو ینمیا   ینمیا یزیمم   یزیمم   22 زاف   زاف تاعلاطم   تاعلاطم وو   اهدحاو   اهدحاو ینمیا   ینمیا زیمم  یی   زیمم همانسانش   همانسانش هیهت   هیهت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا

104104

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   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریداقم تسرهف  اب  قباطم  ناتسرل  ناتسا  تخاس  ریز  تاطابترا  یموینیملآ  قرو  ینوئدراکآ و  برد  بصن  تخاس و  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022001049 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33429888-066  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/04 عورش :  خیرات 
1401/05/09 نایاپ :  خیرات 

1401/06/26 دیدمت :  خیرات 

:: 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

ریداقم ریداقم تسرهف   تسرهف اباب   قباطم   قباطم ناتسرل   ناتسرل ناتسا   ناتسا تخاس   تخاس ریز   ریز تاطابترا   تاطابترا یموینیملآ   یموینیملآ قرو   قرو وو   ینوئدراکآ   ینوئدراکآ برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

105105

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 101 ھحفص 77 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qb947l8kzdwvr?user=37505&ntc=5680077
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5680077?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tqrw6xjgg7uzv?user=37505&ntc=5680311
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5680311?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناروتسر یدورو  کیتاموتا  برد  یزاسزاب  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003948000246 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  ریتعم  هدنیامن  دزی  رهش  رد  ای  دشاب  طبترم  راکو  بسک  یاراد  دشاب و  دزی  ناتسا  زا  دیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917697745 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  دیهش  راولب  نایگنهرف -  هار  راهچ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33144554-035  ، 33144301-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37244053-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5681024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تقرس  دض  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000100 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناروتسر ناروتسر یدورو   یدورو کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 107107

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تقرس   تقرس دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یتیزوپماک 2.5*3*5  نیتناک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001230000277 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دورجیا لیوحت  هاگتسد  کی  مراط  لیوحت  هاگتسد  کی  تسویپ  حرش  هب  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
مراط رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنج لیوحت  زا  سپ  هامود  دقن  تروصب  تخادرپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  رهشابیز  لوا  نمهب  نابوتا 22  یلامش  یدنبرمک  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514978757

33783216-024  ، 33783201-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33783216-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط   55 ** 33** 2 .52 .5 یتیزوپماک   یتیزوپماک نیتناک   نیتناک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یزرواشک  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 14 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک کناب  دیدج  تیریدم  یا  هرکرک  کیتاموتا و  یاه  برد  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، ، دیرخ مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یتسویپ دانسا  ینف و  تاصخشم  رد  جردنم  حرشب  ) یقرشناجیابرذآ

1201001170000010 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ینف و تاصخشم  رد  جردنم  حرشب  ) یقرشناجیابرذآ یزرواشک  کناب  دیدج  تیریدم  یا  هرکرک  کیتاموتا و  یاه  برد  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، ، دیرخ مالعتسا  - 
( یتسویپ دانسا 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تکرش  هدرپس   ) یزیراو شیف  ریوصت  هارمهب  هدش و  ءاضما  رهم و  لیمکت ، زا  سپ  دادرارق  سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  تمیق ، مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا ) 

5136956773 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نامزاس  یوربور  سردم  نابایخ  یناقاخ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35264128-041  ، 35258344-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35250988-041 :: 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 یزرواشک کناب   کناب دیدج   دیدج تیریدم   تیریدم یایا   هرکرک   هرکرک وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح ،، دیرخ دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
(( یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ردرد   جردنم   جردنم حرشب   حرشب )) یقرشناجیابرذآ یقرشناجیابرذآ

1101 10
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یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد لنپو  ینمیا  مشچورشالف  هارمه  هب  راب  هنازور 600 ددرتو  یکیژلب  یتاو  روتوم 300 اب  یپوکسلت  دنبهار  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیذ تاصخشمو 

1201003277000059 زاین :  هرامش 
یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

اب تومیر  تیاهن  یب  فیرعت  تیلباقو  یلخاد  لنپو  ینمیا  مشچورشالف  هارمه  هب  راب  هنازور 600 ددرتو  یکیژلب  یتاو  روتوم 300 اب  یپوکسلت  دنبهار  هاگتسد  کی  - 
هاگتسد بصنو  یراذگ  هحفصو  یزیر  نتبو  یراک  هدنک  هارمه  هب  بصن  مزاولو  یتناراگ  لاسود  یاراد  یرتم  موب 8 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف لوئسم  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: 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

یلخاد یلخاد لنپ   لنپ وو   ینمیا   ینمیا مشچ   مشچ وو   رشالف   رشالف هارمه   هارمه هبهب   راب   راب 600600 هنازور   هنازور ددرتو   ددرتو یکیژلب   یکیژلب یتاو   یتاو 300300 روتوم   روتوم اباب   یپوکسلت   یپوکسلت دنبهار   دنبهار هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالقا  زا  یکی  هب  طوبرم  هباشم و  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  مالقا  ریاس  ییوشک و  برد  روتوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هر ماما  هاگدورفرد  لیوحت.یراک  زور   60 تخادرپ

1101001621000099 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان  کیتاموتا  رد  لدم 746  ییوشک  لماک  روتوم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب لباقم  یرفاسم  کی  لانیمرت  هامرویرهش  خروم 23   11 تعاس دیدزاب  خیرات.تسا  یمازلا  دیدزاب  .دسرب  ینف  رظان  دات  هب  دیاب  هنومن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح   09123163245 اب سامت  رتشیب  تاعالطا.ناماس 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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

.دشاب .دشاب یمیم   مالقا   مالقا زازا   یکی   یکی هبهب   طوبرم   طوبرم وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ریاس   ریاس وو   ییوشک   ییوشک برد   برد روتوم   روتوم ناونع : : ناونع
.هر .هر ماما   ماما هاگدورفرد   هاگدورفرد لیوحت.یراک   لیوحت.یراک زور   زور   6060 تخادرپ تخادرپ

1121 12
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوسارتلیف یزلف  هزاس  یزاس  مواقم  رلیوب -  فقس  تاریمعت  لماش - : لاصحتسا  هناخراک  یاه  تخاسریز  زا  یخرب  ثادحا  یحارط  هرواشم و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ..... کاخ نلاس  یبرغ  یبونج و  علض  یاه  هراوید  ششوپ  - 

.دامرف هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  .دشابیم  تسویپ  هب  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101092410000753 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

باکت یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

لقادح 3  هیاپ  دیرگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

45530162-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزاس یزاس مواقم   مواقم رلیوب -  -  رلیوب فقس   فقس تاریمعت   تاریمعت لماش - : - : لماش لاصحتسا   لاصحتسا هناخراک   هناخراک یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز زازا   یخرب   یخرب ثادحا   ثادحا یحارط   یحارط وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
 .....  ..... وو کاخ   کاخ نلاس   نلاس یبرغ   یبرغ وو   یبونج   یبونج علض   علض یاه   یاه هراوید   هراوید ششوپ   ششوپ نوسارتلیف -  -  نوسارتلیف یزلف   یزلف هزاس   هزاس

1 13113
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  تسیل و  قبط   - دشاب یم  هباشم  دکناریا  )poe ددع باق و 2 ددع   2  ، یتراظن نیبرود  هاگتسد  بصن 2  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق 

1101000278000170 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط  - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا )) poepoe ددع ددع 22 وو   باق   باق ددع   ددع   22  ، ، یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   22 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق

114114
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپرد هدش  رکذدراوم  یمومع و  طیارش  - یتسویپتاصخشم قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  - هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش  تیاعرامتح 

1101092410000746 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپرد تسویپرد هدش   هدش رکذدراوم   رکذدراوم وو   یمومع   یمومع طیارش   طیارش -- یتسویپتاصخشم یتسویپتاصخشم قبط   قبط تساوخرد.تسا   تساوخرد.تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا -- هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دشدهاوخن دشدهاوخن یسررب   یسررب یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق تروصنیاریغرد.دوش   تروصنیاریغرد.دوش تیاعرامتح   تیاعرامتح

115115
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق هاگتسیا  زا  دیدزاب 09190894517  تهج  یگنهامه  نفلت  انمض  یتسویپ  لیاف  راک  حرش  قباطم  تلاب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000276 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ABC-2280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رودنو وضع  دیاب  هدنرب  تکرش  - دیا لمعب  دیدزاب  هطوبرم  هاگتسیا  زا  دیاب  - یراک زور  سپس 45  دیئات و  یزادنا و  هار  بصن و  زا  دعب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تفن  تسارح  تسیل 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارابتعا 1400 لحم  زا  تسویپ  تامدخ  حرش  اب  قباطم  ناتسا  حطس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004621000078 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  تسویپ  یصاصتخا  طیارش  اب  قباطم  یوضر  ناسارخ  یموب  تیولا  اب  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184973117 یتسپ :  دک  یقداص 21 و 23 ،  دیهش  نیب  یقداص -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269501-051  ، 37263310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37258553-051 :: 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

تلاب تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16

14001400 تارابتعا   تارابتعا لحم   لحم زازا   تسویپ   تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم ناتسا   ناتسا حطس   حطس هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1171 17
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LCR هتسبرادم یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ  )

1101093498005136 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  تسویپ / حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب روتکاف ) شیپ  یلام ( داهنشیپ  غلبم  عمج  اب  قباطم  اقیقد " داتس  هناماس  لودج  رد  هدش  جرد  لک  غلبم  عمج  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  هناگادج 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یبونج یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم تکرش   تکرش ( ( 1212 زاف   زاف  ) ) مهن مهن هاگشیالاپ   هاگشیالاپ  ) ) LCRLCR هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 118118
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باس یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ  )

1101093498005135 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  تسویپ / حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب روتکاف ) شیپ  یلام ( داهنشیپ  غلبم  عمج  اب  قباطم  اقیقد " داتس  هناماس  لودج  رد  هدش  جرد  لک  غلبم  عمج  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  هناگادج 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ناوخ  کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000151 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIS-M2473-WSML لدم  IP ناوخ کالپ  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هرامش 23902511  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یبونج یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم تکرش   تکرش ( ( 1212 زاف   زاف  ) ) مهن مهن هاگشیالاپ   هاگشیالاپ  ) ) باس باس یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1191 19

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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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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 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(SERVER  ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ  )

1101093498005138 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم   dallmeier یتراجت مان   Dif2m لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  تسویپ / حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب روتکاف ) شیپ  یلام ( داهنشیپ  غلبم  عمج  اب  قباطم  اقیقد " داتس  هناماس  لودج  رد  هدش  جرد  لک  غلبم  عمج  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  هناگادج 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس رورس   رورس 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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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 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ هکبش 8  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ  )

1101093498005140 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روپ یقت  نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   CU650 لدم هتسبرادم  نیبرود  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  تسویپ / حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب روتکاف ) شیپ  یلام ( داهنشیپ  غلبم  عمج  اب  قباطم  اقیقد " داتس  هناماس  لودج  رد  هدش  جرد  لک  غلبم  عمج  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  هناگادج 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 122122

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجنز ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  یتسویپ  تاصخشماب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003988000114 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
.دوب دهاوخ  1403/07/23 خیرات هب  هنارخ  دانسا  یشخبو  دقن  یشخب  تروص  هب  تخادرپ  یتناراگ  اب  یتسویپ  تاصخشماب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسرد روتکاف  هئارا  ناجنز  ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاسرابنا  لیوحت  یلصا  یتناراگ  اب  یتسویپ  تاصخشماب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یلک  تروص  هب  تاکرادت 

4513713118 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یلامش -  یدعس  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443032-024 :: 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 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قباطم  تامدخ  اهالاک و  ساسا  رب  دامادریم  یزکرم  لقتسم  هبعش  یتراظن  تازیهجت  ءاقترا  تایلمع  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000183 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  تمیق  تساوخرد  لیاف  قبط  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .

یهلادبع یاقآ  ینمچ 09124045515  هار   09199001595

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

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت ءاقترا   ءاقترا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب تامدخ  دهعت  هویش  اب  «IP لاتیجید TORBO HD و  گولانآ ، »  » هتسبرادم نیبرود  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  تیریدم  نامتخاس  بعش و  تاعطق  هیهت 

1101003293000011 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/31 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت  انمض.دامن " لصاح  سامت  یرینم  یاقآ  بانج  نفلت 013-33344471  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

4184983749 یتسپ :  دک  لاکیم ،  هارراهچ  - ینیمخ ماما  نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33344473-013  ، 33344477-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338757-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیهت هیهت نودب   نودب تامدخ   تامدخ دهعت   دهعت هویش   هویش اباب   «« IPIP لاتیجید   لاتیجید وو     TORBO HDTORBO HD گولانآ ، » ، » گولانآ  » » هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تیریدم   تیریدم نامتخاس   نامتخاس وو   بعش   بعش تاعطق   تاعطق

125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  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   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا یمسر ، روتکاف  تسویپ ، طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  سنارفنک  نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تاریمعت  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام کی  هیوست  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ،

1101001050000096 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  سنارفنک  نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تاریمعت  یزاسهب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارب 09302800225 ههام ، کی  هیوست  ربتعم ،

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسرا لاسرا یمسر ، ، یمسر روتکاف   روتکاف تسویپ ، ، تسویپ طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع
ههام ههام کیکی   هیوست   هیوست ربتعم ، ، ربتعم یتناراگ   یتناراگ ناگیار ، ، ناگیار

126126

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

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

زا 101 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l6ywet3phl722?user=37505&ntc=5681580
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5681580?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  زاگ  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 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یریوصت  تراظن  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091368000098 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   6G 10K SAS SFF لدم  GB 900 تیفرظ هنایار  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایاپ زبس  نیمزرس 
ددع 1 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  رهشوب  ناتسا  زاگ  تکرش  رابنا  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسویپ ) ینف  تاصخشم  مالعتسا و  لیمکت  سردآ و  ءاضما  رهم ، تامازلا (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد  یناریا و  الاک  .ناریا  زاگ  یلم  تکرش  تسیل  رودنو  ناریناوت و  هناماس  رد  تکرش  تبث   . دشاب یم 

7514779389 یتسپ :  دک  ینار ،  یتشک  هارراهچ  هب  هدیسرن  سدق -  هکلف  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31664422-077  ، 31664291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31664291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  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 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( برد یور 13   ) زاریش  SC2 و SC1 زکارم لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001051 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تسیل 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ 09171091437 یاهلیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36294933-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن رورس   رورس ناونع : : ناونع 127127

SC2SC2 وو     SC1SC1 زکارم   زکارم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 128128
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Avonik نیبرود رواپ  متسیس  ریمعت  -3 نوسکیدار ، کرت  وتا  هاگتسد  ریمعت  -2 کیمانیادریب ، گنیدک  لاسرا  متسیس  ریمعت   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000512 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

عومجم 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبرود  رواپ  متسیس  ریمعت  -3 نوسکیدار ، کرت  وتا  هاگتسد  ریمعت  -2 کیمانیادریب ، گنیدک  لاسرا  متسیس  ریمعت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وردوخ5679967 یور  رب  رایس  تافلخت  تبث  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم5680983 نیبرود  گنیروتینام  هحفص 29)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ددع5680998  MS-C22866X4TPC، 2 لدم تیاسلیام  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 5 
CRS106- لدم کیت  ورکیم  رتور  هاگتسد  ود  راد و  نف  یجورخ  تروپ ،  راد 8  ترا  لوژامرواپ 

1C-5S

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

AvonikAvonik نیبرود نیبرود رواپ   رواپ متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت -- 33 نوسکیدار ، ، نوسکیدار کرت   کرت وتا   وتا هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت -- 22 کیمانیادریب ، ، کیمانیادریب گنیدک   گنیدک لاسرا   لاسرا متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت -- ناونع : : ناونع 129129
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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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

5680260BL866A لدم کتنراگ  ینیزنب  یتشپ  هحفص 37)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتایلام5680810 روما  لک  هرادا  راهباچ -  یتایلام  روما  یناگیاب  رورس و  قاتا  قیرح  افطا  هناماس  دیرخ 
ناتسچولب ناتسیس و 

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5680951 افطا  نالعا و  یاه  متسیس  یحارط  هحفص 37)هرواشم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدننک5681146 هحفص 37)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

افطا5681851 مالعا و  متسیس  یارجا  هارگرزب - ینایم  ژویفر  یزاس  نمیا  یاه  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
سوبوتا ریسم  ثادحا  لپ -  طاسبنا  زرد  حالصا  یزاس -  ور  هدایپ  هناخباتک -  قیرح 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.ددرگ5680193 مادقا  تسویپ  یاهتسیل  طیارش و  قبط  ًاقیقد  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  هحفص 37)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرحءافطا5680270 مالعا و  هحفص 37)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

یرون5680893 ربیف  درک  چپ   - تنیپ هحفص 43)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5681790SC2 و SC1 زکارم لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 83)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ددع5680998  MS-C22866X4TPC، 2 لدم تیاسلیام  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 5 
CRS106- لدم کیت  ورکیم  رتور  هاگتسد  ود  راد و  نف  یجورخ  تروپ ،  راد 8  ترا  لوژامرواپ 

1C-5S

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5681273 لیاف  قباطم  ناوخ  کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 83)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

وردوخ5679967 یور  رب  رایس  تافلخت  تبث  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  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

وردوخ5679967 یور  رب  رایس  تافلخت  تبث  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

دیدج5681055 تیریدم  یا  هرکرک  کیتاموتا و  یاه  برد  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، ، دیرخ مالعتسا 
( یتسویپ دانسا  ینف و  تاصخشم  رد  جردنم  حرشب  ) یقرشناجیابرذآ یزرواشک  کناب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5680251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تسویپ  - ینف  تاصخشم  تساوخرد و  اب  قباطم  زاس -  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000065 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
QSAN یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   XN8012R لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   Nas Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 

QSAN هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   W 250 ناوت  V 220 ژاتلو  A 5 نایرج تدش 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تکرش  یروا  نف  دحاو  سانشراک  دات  هب  طونم  تاصخم  قباطم  هدنرب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  لمح  یریگراب و  هنیزه 

.دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  یالاک  ینف  تاصخشم  تسویپ /  لیاف  لاسرا  دات و  لیمکت , 

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480363-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: 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

زاس5680251 هریخذ  هحفص 99)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هارمه5681182 هب  راب  هنازور 600 ددرتو  یکیژلب  یتاو  روتوم 300 اب  یپوکسلت  دنبهار  هاگتسد  کی 
یلخاد لنپ  ینمیا و  مشچ  رشالف و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 130130

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 ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " 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

تسویپ5681024 لیاف  قبط  تقرس  دض  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5681593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنا  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000142 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ربراک  1,400 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هلاسکی5680134 سنسیال  اب  هربراک  شیوداپ 250  سوریو  یتنآ  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5680244 لیاف  قبط  باماس  رازفا  مرن  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسلاعف5680338 یزادنا و  هار  بصن و  هارمهب  SIEM یتینما لیلحت  گال و  عیمجت  رازفا  مرن 
سنسیال

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

سوریو سوریو یتنا   یتنا رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروانف5680372 تخاسریز  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تینما  ءاقترا  ینابیتشپ و  یرادهگن و 
تاعالطا تاعالطا و 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ5681003 لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  مامت  ،و  تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  لاوریاف ،  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5681265 تاصخشم  قبط  لوژام  سوریو و  هحفص 17)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد5681355 تیریدم  هناماس  یزاس  هدایپ  هارمه  هب  رازفا  مرن  رارقتسا  یزاس و  یموب  هحفص 17)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5681593 یتنا  رازفا  هحفص 100)مرن  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ5681606 دادرارق  قبط  طبترم ،  یدربراک  یاهرازبا  لکاروا و  یتاعالطا  کناب  ینابیتشپ  هحفص 17)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم5681673 رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 17)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لماک5681850 کپ  هارمه  هب  یرازفا  مرن  هحفص 17)هتسب  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

یریوصت5681640 تراظن  هحفص 83)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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