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

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 8

140 1140 1 رهم   رهم هبنشجنپ  77   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   145,370هکس , 000145,370 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   86مهرد ,70086 ,700

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   135,040هکس , 000135,040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   206رالد , 000206 , سیئوس000 سیئوس کنارف   325,500325,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس ,300 , 00080 ,300 , اداناک000 اداناک رالد   232رالد ,500232 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   84,83084,830لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس ,300 , 00050 ,300 , وروی000 308وروی ,350308 ژورن350, ژورن نورک   29,50029,500نورک

رایع رایع   1818 یالط   13,206یالط , 00013,206 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ345,760345,760دنوپ نپاژ نینی   دصکی   22دصکی 1 , 10022 1 , 100

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
((77))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4646))

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

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

زا 46 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 16

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 20

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 0  " ) video wall  " 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  " ) led wall  " 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  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " 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 46 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " 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 :
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( 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 46 ھحفص 4 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   14:40:50هرامش  - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PDU قرب عیزوت  متسیس  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

یزار یتعنص  هعسوت  یحارط و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا  زور  یط 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمات  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  ةصقانم  هتراش  هب  ار  دوخ  زاین  دروم  تازیهجت  نیمات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  ولبات  - 

KVA1840 روتامروفسنارت - 
یمویناتیت  هدننک  ریخبت  تخاس  - 

یمویناتیت روتناکد  تخاس  - 

دشاب یم  لایر  غلبم 500000  هصقانم  دانسا  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبساشرگ دمحم  یاقآ  مان  هب  تراک 5892-1012-0699-6148  هرامش  هب  ار  غلبم  نیا  یتسیاب  ناگدننک  تکرش 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

کالپ 17 یقرش  نابایخ 15  یوربور  نیورپ ، راولب  سراپنارهت ، لوا  هکلف  : سردآ  :: سردآ سردآ

77889846: یگنهامه تهج  ینیسح ،  یاقآ   :: 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

PDUPDU  قرب قرب عیزوت   عیزوت متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 11

تخاس تخاس یمویناتیت   - - یمویناتیت هدننک   هدننک ریخبت   ریخبت تخاس   تخاس  -  - KVA1840KVA1840 روتامروفسنارت   روتامروفسنارت لرتنک   - - لرتنک ولبات   ولبات لماش   لماش دوخ   دوخ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یمویناتیت یمویناتیت روتناکد   روتناکد

22
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ت ک م ع/1851  / ناو 7700401270 ـ خارف  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/07/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا دود  هطقن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 131/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tore.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا دود   دود هطقن   هطقن یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 46 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094943000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 100.050.000.000  رتمیتناس -  تماخض 12  عافترا 3 و  لوطب 90 ، سرپ ) تو   ) ینتب لودج  ددع  دیرخ 145000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس   15 * 30 * 90 داعبا 10 * هب  سرپ  تو  ینتب  وویناک  ددع  دیرخ 145000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 100.050.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir rrk.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

رتمیتناس رتمیتناس   1212 تماخض   تماخض وو   عافترا  33   عافترا ، ، 9090 لوطب   لوطب سرپ ) ) سرپ توتو    ) ) ینتب ینتب لودج   لودج ددع   ددع   145000145000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

سرپ سرپ توتو   ینتب   ینتب وویناک   وویناک ددع   ددع   145000145000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 46 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع و   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53128108 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 09/07/1401هرامش زا  یفیک : یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
دانسا تفایرد  تلهم  خروم 16/07/1401 -  هبنش  زور  تعاس 08:00 تیاغل 

خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 09:30 تیاغل  خیرات 02/08/1401  زا  هصقانم : 
04/08/1401

nigc-skgc.ir :: عبنم هناماسعبنم یور  رب  یفیک  یبایزرا  دانسا  یراذگراب  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یراذگراب تلهم  نیرخآ  خروم 30/07/1401 -  هبنش  زور  تعاس 08:00  داتس : 

خروم هبنش  زور  تعاس 09:30  داتس :  هناماس  یور  رب  هصقانم  دانسا 
14/08/1401

5732016 :: هرازه هرازه فلا ودکدک   تاکاپ  ییاشگزاب   - 02/08/1401 یفیک :  یبایزرا  جیاتن  مالعا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 14/08/1401 هبنش  زور  تعاس 10:00 ب :

هصقانم دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  اب  نیبرود  بصن  هیاپ  هارمه  هب  یرتم  لکد 8  ددع  دیرخ 12  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد ددع   2  ) تباث نیبرود  بصن  هیاپ  هارمه  هب  یرتمیلیم  قرو 8  اب  کی  هجرد  مرگ  هزیناولاگ  یهجو  یرتم 8  لکد 8  ددع  دیرخ 12  هصقانم :  عوضوم  رصتخم  حرش 

( تفن ترازو  تسارح  نامزاس  دأت  دروم   ) بصن تاقحلم  هیلک  کرحتم و  نیبرود  یارب  بسانم  کتسد  و  یرتم )  عافترا 8  رد  ددع  یرتم و 2  عافترا 4 

لایر - نیمضت 1.000.000.000  غلبم  حالصیذ -  ناگدننک  نیمأت  ای  ناگدنزاس و  نیب  زا  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  دأت  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نابایخ یادتبا  ص -)  ) مظعا ربمایپ  راولب  یرادا - تیاس  دنجریب - صاخ -) یماهس   ) یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  رازگ :  هصقانم  هاگتسد  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
 : اهدادرارق ربامن   ، 056-32392000 نفلت :   - 9719866838 یتسپدک :  اهدادرارق - روما  لوا - هقبط  یبونج - ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  یماظتنا - یورین  یادهش 

056-32400523

:: نفلت :: ، www.nigc-skgc.ir ، www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir و http://iets.mporg.ir

:: 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

نیبرود نیبرود بصن   بصن هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   یرتم   یرتم   88 لکد   لکد ددع   ددع   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 46 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ  لاس  تیمصلک 5  هرفن  نابز 32  راوتاربال  همانرب  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهرتویپماک هکبش و  قرب  یدنب  موز  -2

زودنیو ضیوعت  اهرتویپماک و  سیورس  -3
1201005853000001 زاین :  هرامش 

یمالسا فراعم  تایهلا و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یتناراگ  لاس  تیمصلک 5  هرفن  نابز 32  راوتاربال  همانرب  سنسیال  - 

اهرتویپماک هکبش و  قرب  یدنب  موز  -2
ربراک یدروم 32  یاه  همانرب  بصن  زودنیو و  ضیوعت  اهرتویپماک و  سیورس  -3

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
تس  32 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  یلالج  مناخ  نفلت 09166215564  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135753349 یتسپ :  دک  تایهلا ،  هدکشناد  نارمچ  هاگشناد  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330011-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هرفن هرفن   3232 نابز   نابز راوتاربال   راوتاربال همانرب   همانرب سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 46 ھحفص 9 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  اب  قباطم  یطیحم  طیارش  لرتنک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001171 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هجو 45 تخادرپ  سامت 09353347445- هرامش   :: 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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02188173624 :: 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

چیئوس چیئوس هکبش -  -  هکبش لباک   لباک هکبش -  -  هکبش لباک   لباک لدبم - - لدبم تبوطر - - تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس سکاب   سکاب لماش   لماش یطیحم   یطیحم طیارش   طیارش لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 88

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 99

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1150609 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزرلک هاگتسد  گنیروتینام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

9133524820 :: 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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454299 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/16هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...یلورتنک ، لانگیس هدننک  تیوقت  ، لوژام سیفرتنیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزرلک نزرلک هاگتسد   هاگتسد گنیروتینام   گنیروتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

...یلورتنک ...یلورتنک ،، لانگیس لانگیس هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت ،، لوژام لوژام سیفرتنیا   سیفرتنیا ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCI Adaptor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179000833 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ءاسک کت  ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   PCI ADAPTER یتراجت مان   TEG-PCITXP لدم میس  یب  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCI  AdaptorPCI  Adaptor 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 46 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m2fhmasf2e8gf?user=37505&ntc=5731580
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5731580?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص 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 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vari_ lite دنرب ید  یا  لا  یاهروتکژورپ  لرتنک  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000224 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   BESAT یتراجت مان   BESAT 2010 لدم یرادربملیف  رون  زیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا - یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  نامزاس  - ینف  ناسانشراک  دات  تروص  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164087-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ترضح  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت  . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   -- AR-F 100 G 3 لدم یروچنس  کرام  یبذج  رلیچ   ASIC9536 هاگتسد کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09144477254

1101093594000004 زاین :  هرامش 
جع رصعیلو  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

اراتسآ تراجت  نوسفا  هدننک  هضرع  عجرم   BEW یتراجت مان   BE-96 لدم گنیروتینام  لرتنک و  لنپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرمگ و زبس  گرب  هئارا  دنبکآ و  الاک   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   -- AR-F 100 G 3 لدم یروچنس  کرام  یبذج  رلیچ   ASIC9536 هاگتسد کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت.دشاب 09144477254 یم  یمازلا  بسک  یهاوگ 

5718639476 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  صصخت  کینیلک  یلپ  یفسوی  دیهش  رصعیلو خ  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32758697-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32758697-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

vari_  litevari_  lite دنرب   دنرب یدید   یایا   لالا   یاهروتکژورپ   یاهروتکژورپ لرتنک   لرتنک لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 1313

یروچنس یروچنس کرام   کرام یبذج   یبذج رلیچ   رلیچ   ASIC9536ASIC9536 هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1414

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

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب لحم  برد  لیوحت  یتسویپ و  تسیل  قبط  ریگدزد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001064000033 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
امزآ هدننک  هضرع  عجرم  نف  اراک  شرتسگ  امزآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  نتراک   AG-PAL-100-P لدم نکاما  ریگدزد  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

نف اراک  شرتسگ 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب لحم  برد  لیوحت  یتسویپ و  تسیل  قبط  ریگدزد  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: 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

ریگدزد ریگدزد تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  دیرخ  تساوخرد  یراذگراب  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000074 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DURAG هدنزاس عجرم   DURAG یتراجت مان   P/N:D-LX 100UA/94 EX لدم قیرح  مالعا  متسیس  هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هار  بصن و  اب  دیرخ  تساوخرد  یراذگراب  قبط  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ حرش  قباطم  ناردنزام  ( قرب  عیزوت  یزکرم  رابنا  قیرح  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001167000587 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمیحر دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   m 6 لوط  mm 3 تماخض  mm 50 زیاس یدالوف  هایس  تسبراد  هلول  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ حرش  قباطم  ناردنزام  ( قرب  عیزوت  یزکرم  رابنا  قیرح  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816669535 یتسپ :  دک  یزاریش ،  لاصو  نابایخ  یور  هبور  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33405120-011  ، 33393260-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392610-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد یراذگراب   یراذگراب قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1616

یزکرم یزکرم رابنا   رابنا قیرح   قیرح متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید زکارم  رد  هکبش  یزاس  دنتسم  لاعف و  ریغ  تازیهجت  یزاس  هنیهب  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001175 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد  دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  تسیمازلا ** اصافم  تسویپ **  لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   * **، تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** 

ایک سدنهم  اب 86751322  یگنهامه 

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

88114247-021  ، 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

اتید اتید زکارم   زکارم ردرد   هکبش   هکبش یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   لاعف   لاعف ریغ   ریغ تازیهجت   تازیهجت یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تایلمع  سدنهم  لک  هرادا  یصصخت  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001176 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد  دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  تسیمازلا ** اصافم  تسویپ **  لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   * **، تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** 

ینسحلاوب سدنهم  اب 86751319  یگنهامه 

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

88114247-021  ، 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5731221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152998 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتورکیم سلریاو  نتنآ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/09 نایاپ :  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

هکبش هکبش تایلمع   تایلمع سدنهم   سدنهم لکلک   هرادا   هرادا یصصخت   یصصخت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

کیتورکیم کیتورکیم سلریاو   سلریاو نتنآ   نتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  هکبش  هب  ناتسرامیب  دیدج  لمع  یاهقاتا  یرون  ربیف  هکبش  لاصتا  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000633 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  هکبش  هب  ناتسرامیب  دیدج  لمع  یاهقاتا  یرون  ربیف  هکبش  لاصتا  ارجا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمالغ سدنهم  یمازلا 09125078342 دیدزاب   - دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  رتویپماک  زکرم  دات  دروم  کی و  هجرد  عون  زا  زاین  دروم  مزاول  هیلک  - ههام تخادرپ 2 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هکبش   هکبش هبهب   ناتسرامیب   ناتسرامیب دیدج   دیدج لمع   لمع یاهقاتا   یاهقاتا یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش لاصتا   لاصتا وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-- NAS-7400 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  -TB 12 تیفرظ  iSCSI لانرتسکا کسید  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز نسح   09143911713

1101093069000691 زاین :  هرامش 
دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M310i لدم  TB 12 تیفرظ  iSCSI لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   NAS-7400 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداز نسح   09143911713- دراد یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/7/11هرامش زا 1401/7/4   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکینوتلت ییوردوخ  بایدر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یقفاب یحاتف  یداه   09132554680 :: 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

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ -- TBTB   1212 تیفرظ   تیفرظ   iSCSIiSCSI لانرتسکا   لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 2222

اکینوتلت اکینوتلت ییوردوخ   ییوردوخ بایدر   بایدر ناونع : : ناونع 2323

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

رهش ینیمخ  هیرظنم  ید  ناتسرامیب 9   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  ددرگ  اهدراه ) ندوب  لانیجروا   ) زاین تاحیضوت  هب  هجوت  ههام  یقب 1  ام  دقن  تروص  هب  غلبم   % 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زکرم  IT دات دروم 

1101092471000020 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  رهش  ینیمخ  هیرظنم  ید  ناتسرامیب 9  هدننک :  رازگرب 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HARD CAGE SMALL FORM لدم دراه  صوصخم  لانرتنیا  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
نف هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL یتراجت مان   HDD 2.4 TB SAS لدم  TB 2/4 تیفرظ هنایار  ورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8419143111 یتسپ :  دک  هیرظنم ،  ید  ناتسرامیب 9  یقرش -  اویش  نابایخ  هیرظنم -  رهش -  ینیمخ  ناهفصا -  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33604447-031  ، 33604446-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33604471-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5730879 - هکبش لباک  لدبم - تبوطر - امد و  روسنس  سکاب  لماش  یطیحم  طیارش  لرتنک  متسیس 
چیئوس هکبش -  لباک 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هرفن5731508 نابز 32  راوتاربال  همانرب  هحفص 9)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5731580PCI Adaptor(9 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یروچنس5731967 کرام  یبذج  رلیچ   ASIC9536 هاگتسد هحفص 9)کی  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنایار هنایار ورس   ورس زاس   زاس هریخذ   هریخذ دراه -  -  دراه صوصخم   صوصخم لانرتنیا   لانرتنیا هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 2424

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/7/15هرامش زا 1401/7/6   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویماک لوکساب  ینزو  متسیس  لاتیجید  رگشیامن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یعیفش داوج  دمحم   09193161815 :: 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

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تساوخرد  حرش  قبط  یدادما  نادرگ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003047 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NF-1 لدم یروتکلفر  نادرگ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تساوخرد  حرش  قبط  یدادما  نادرگ  غارچ   :: 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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویماک نویماک لوکساب   لوکساب ینزو   ینزو متسیس   متسیس لاتیجید   لاتیجید رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

یدادما یدادما نادرگ   نادرگ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5731595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسمز یرادهار  تایلمع  ماجنا  تهج  یرولب  کمن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000110 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

نت 1500 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000131 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهار یرادهار تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا تهج   تهج یرولب   یرولب کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 46 ھحفص 22 
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هاشنامرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسرهف قبط  تسویپ  دروارب  ساسا  رب  هاشنامرک  شش  هقطنم  یرادرهش  یارب  هدایپ  رباع  کولب  یئزج  ود  گنر  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دناب 1401 هار و  یاهب 

1101005923000021 زاین :  هرامش 
هقطنم 6 یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسویپ دروارب  1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غلبم تخادرپ  دشاب و  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  یراکنامیپ و  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  ناتسا و  یموب  تکرش  دیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  یرادرهش  رابتعا  صیصخت  هتیمک  تابوصم  ساسا  رب  دادرارق 

6719943598 یتسپ :  دک  شش ،  هقطنم  یرادرهش  - دهاش نادیم  هیهلا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462575-083  ، 38360898-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38358293-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لامش نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امنهار هلیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003311000095 زاین :  هرامش 
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/13 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  .دوش  یرادیرخ  یتسویپ  کارادم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4813891164 یتسپ :  دک  لامش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33122416-011  ، 33325063-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325495-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ رباع   رباع کولب   کولب یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

امنهار امنهار هلیم   هلیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 46 ھحفص 23 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  هبعش  کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5731849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قبط  یزاریش  یازریم  هبعشو  یسودرف  هبعش  یارب  نآ  تاقلعتم  یقرب و  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم طیارش  تسویپ  لودج 

1101001603000024 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  بعش  کناب  تسپ  هدننک :  رازگرب 

اناداپسا تینارگ  تشهب  تشه  هدننک  هضرع  عجرم   m 12 لوط  7x12x12 cm زیاس داوم  لاقتنا  ییاجباج و  یدالوف  لیر  الاک :  مان 
ددع 52 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
زربلا لاتراک  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یزرواشک  دربراک  زیاس 80  یدالوف  زگرد  هغیت  الاک :  مان 

ددع 105 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

ایرد تعنص  اراک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   st37 نهآ سنج  یتشک  دربراک   R150 لدم ینهآ  تفش  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
دامع تراجت  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   ml 400 تیفرظ یدنب  هتسب  دربراک  ینهآ  یطوق  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

عجرم  ARIO یتراجت مان  کیتاموتا  برد  ندرک  تسب  زاب و  دربراک  رگنه  یمشچ و  سکاب و  لرتنک  یکیرتکلا و  روتوم  یموینیمولآ و  رواک  لیر و  هعومجم  الاک :  مان 
یدابآ فجن  یمظاک  دیمح  هدننک  هضرع 

تس 8 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

تعنص اریا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  کارد  نیون  تعنص  اریا  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  وتنو  یتراجت  مان  کیتاموتا  رد   AC-300KG دیاس لماک  روتوم  الاک :  مان 
کارد نیون 

تس 8 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هصقانم طیارش  تسویپ  لودج  ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک برغ ،  بعش  تیریدم  کناب  تسپ  - ناودنک هچوک  شبن  - یهلا تاجنداتسا  نابایخ  یوربور  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1136931133 یتسپ : 

81562729-021  ، 66720606-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66720505-021 :: 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 دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نآنآ تاقلعتم   تاقلعتم وو   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 46 ھحفص 24 
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  دیرخ  تساوخد  یراذگ  راب  قبط  نیبرود  هکبش  یاقترا  تازیهجت  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000077 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2020NX-16X8 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  یزادنا  هار  بصن و  اب  دیرخ  تساوخد  یراذگ  راب  قبط  نیبرود  هکبش  یاقترا  تازیهجت  چیئوس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج دیرخ   دیرخ تساوخد   تساوخد یراذگ   یراذگ راب   راب قبط   قبط نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش یاقترا   یاقترا تازیهجت   تازیهجت وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 46 ھحفص 25 
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5731570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هکبش  تازیهجت  هارمه  هب  رتسر  نیبرود  هاگتسد  26 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000323 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدازدمحم زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   RASTER یتراجت مان   FL-D295P3 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ تاماهبا  هیلک  عفر  / ددرگ لیمکت  تسویپ  لیاف  امازلا  / یبصا یتناراگ  اب   NEW لانیجروا و الاک   / فیک لرتنک  زا  سپ  هام  ود  دودح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133024632  : یدباع

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هعلاطم  تسویپ  دانسا   ) یرادا نامتخاس  نوریب  لخاد و  نیبرود  ددع  ارجا 43  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000095 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یراذگراب  ار  زاین  دروم  کرادم  هعلاطم و  ار  تسویپ  دانسا  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645802-026  ، 34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3333

(( ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ دانسا   دانسا  ) ) یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس نوریب   نوریب وو   لخاد   لخاد نیبرود   نیبرود ددع   ددع ارجا  4343   ارجا وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " 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 " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " 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

ریگدزد5730866 هحفص 14)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هحفص 9)نیبرود5730934 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

جرک5730985 یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  دیرخ  تساوخرد  یراذگراب  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 14)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع  تایلمع  دروم  هقطنم و 1  یرادا  یاه  نامتخاس  تاسیسات  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( 4011033  ) هقطنم یرادا  یاه  نامتخاس  تاسیسات  یرادهگن  ریمعت و 

لایر  نیمضت 900/000/000  لایر  دروارب 17/924/913/320 
نادنملاس  نیلولعم و  ددرت  تهج  هقطنم  حطس  یاهور  هدایپ  اهناتسوب و  رباعم  یزاس  بسانم  یزاسهب و  تایلمع 

لایر نیمضت 512/000/000  لایر  دروارب 17/050/844/803  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هرادا  مجنپ  هقطنم  هقطنم 5  یرادرهش  دابا  نسح  هاگتسیا  یناشاک  هلا  تیا  نابایخ  هیقداص  مود  هکلف  تاداهنشیپ   :: سردآ سردآ

841617-84161202 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هدایپ   هدایپ وو   اهناتسوب   اهناتسوب رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع یرادا -  -  یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس تاسیسات   تاسیسات یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3535
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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 17 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت  ،

1201004815000016 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یاهناتسرهش نارهت و  یاه  هدودحم  هیلک  رد  ددرت  تهج  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض  - 
تاناساول ، سیدرپ ، دنوامد ، هوکزوریف

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت 
تلکیسروتومو لیبموتا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت یاه  هدودحم  هیلک  رد  ددرت  تهج  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاناساول ، سیدرپ ، دنوامد ، هوکزوریف یاهناتسرهش  و 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط برجم   برجم هدننار   هدننار اباب   الاب   الاب هبهب   لدم  13971397   لدم دنمس   دنمس ایای   سراپ   سراپ وژپ   وژپ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یریگراکب   یریگراکب دادرارق   دادرارق دقع   دقع نمض   نمض ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ مرف   مرف لیمکت   لیمکت ،،

3636
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 17 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دافم  قبط  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت 

1201004815000017 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یاهناتسرهش نارهت و  یاه  هدودحم  هیلک  رد  ددرت  تهج  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض  - 
تاناساول ، سیدرپ ، دنوامد ، هوکزوریف

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت 
تلکیسروتومو لیبموتا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت یاه  هدودحم  هیلک  رد  ددرت  تهج  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاناساول ، سیدرپ ، دنوامد ، هوکزوریف یاهناتسرهش  و 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

رباعم5731020 یزاس  بسانم  یزاسهب و  تایلمع  یرادا -  یاه  نامتخاس  تاسیسات  یرادهگن  ریمعت و 
ور هدایپ  اهناتسوب و 

هحفص 7) ددرت  ( ددرت

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

اب5731272 الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض 
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت   ، تسویپ طیارش  قبط  برجم  هدننار 

هحفص 7) ددرت  ( ددرت

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

اب5731274 الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض 
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت  تسویپ  دافم  قبط  برجم  هدننار 

هحفص 7) ددرت  ( ددرت

تسویپ تسویپ دافم   دافم قبط   قبط برجم   برجم هدننار   هدننار اباب   الاب   الاب هبهب   لدم  13971397   لدم دنمس   دنمس ایای   سراپ   سراپ وژپ   وژپ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یریگراکب   یریگراکب دادرارق   دادرارق دقع   دقع نمض   نمض ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ مرف   مرف لیمکت   لیمکت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " 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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

جرک5730985 یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  دیرخ  تساوخرد  یراذگراب  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 14)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزکرم5731731 رابنا  قیرح  متسیس  هحفص 14)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جرک5730985 یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  دیرخ  تساوخرد  یراذگراب  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 14)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

ریگدزد5730866 هحفص 14)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5731308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153007 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
gopro max یرادربملیف نیبرود  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/09 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

هحفص 9)نیبرود5730934 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب5731112 تهج  دیرخ  تساوخد  یراذگ  راب  قبط  نیبرود  هکبش  یاقترا  تازیهجت  چیئوس و 
جرک یتعیرش  رتکد 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5731308gopro max یرادربملیف هحفص 8)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید5731570 هتسب  رادم  هحفص 24)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هعلاطم5731638 تسویپ  دانسا   ) یرادا نامتخاس  نوریب  لخاد و  نیبرود  ددع  ارجا 43  بصن و  هیهت ،
( ددرگ

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5732016 بصن  هیاپ  هارمه  هب  یرتم  لکد 8  ددع  هحفص 8)دیرخ 12  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

gopro maxgopro max  یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3838
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  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 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  الاب 24 هب  لدم 2000  نت  کارتفیل 5  نیمات  حتف  74 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985004736 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

هنایار5731663 هکبش  زاس  هریخذ  -TB 12 تیفرظ  iSCSI لانرتسکا کسید  هحفص 16)دراه  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5731713 ورس  زاس  هریخذ  دراه -  صوصخم  لانرتنیا  هحفص 16)هظفحم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

همدخاب5731833 هتعاس  الاب 24 هب  لدم 2000  نت  کارتفیل 5  هحفص 32)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

همدخاب همدخاب هتعاس   هتعاس الاب  2424 الاب هبهب     2 0002000 لدم   لدم نتنت     55 کارتفیل   کارتفیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3939
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رهش ینیمخ  هیرظنم  ید  ناتسرامیب 9   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ مالعا  رابنا  برد  لیوحت   it لوئسم دات  دروم  دوش  زاین  تاحیضوت  هب  هجوت  ههام  کی  تخادرپ  دعوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092471000021 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  رهش  ینیمخ  هیرظنم  ید  ناتسرامیب 9  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   TS 459 PRO EU لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8419143111 یتسپ :  دک  هیرظنم ،  ید  ناتسرامیب 9  یقرش -  اویش  نابایخ  هیرظنم -  رهش -  ینیمخ  ناهفصا -  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33604447-031  ، 33604446-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33604471-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 4040
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ناتسرهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوخ

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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF رورس هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090791000018 زاین :  هرامش 

یوخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 Gen10 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  دشاب و  یم  یمازلا  تسا  هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هک  مالعتسا  طیارش  کرادم و  اه و  زوجم  اه و  یهاوگ  یمامت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیوش یم  جراخ  مالعتسا  رود  زا  طیارش  ندرکن  تیاعر 

 - ، مشاه ینب  رمق  ناتسرامیب  بنج  یرظتنم - دیهش  نابایخ  جیسب - نادیم  یوخ - ناتسرهش  یبرغ - ناجیابرذآ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5819637599 یتسپ :  دک 

36367245-044  ، 3633212-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36339841-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

هنایار5731401 هحفص 32)رورس  رورس  ( رورس

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

5731442HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF رورس هحفص 32)هاگتسد  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

HPE PROLIANT DL380 GEN10  8SFFHPE PROLIANT DL380 GEN10  8SFF  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4141
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت 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 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاعطق  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..و امد -  روسنس  یرطاب -  روسرپمک -  یاوه  رتلیف  کیلوردیه -  نغور  رتلیف 

1201001028000042 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ تاعطق  تسیل  - 
تالآ نیشام  وردوخ و  مزاول  الاک :  هورگ 

فیدر  11 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  یتسویپ  مرف  لیمکت  مدعو  یمازلا  هناماسرد  یتسویپ  تسیل  ساساربروتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد روسنس   روسنس یرطاب -  -  یرطاب روسرپمک -  -  روسرپمک یاوه   یاوه رتلیف   رتلیف کیلوردیه -  -  کیلوردیه نغور   نغور رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 46 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rszpx5b5xw8z4?user=37505&ntc=5731266
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5731266?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکیپا یرپ  هاگتسد   rvg روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000181 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
BMI BIOMEDICAL هدنزاس عجرم  گنیجیمیا  تسارت  یتراجت  مان   BEST-X-DC لدم یکشزپنادند  یس  ید  لاکیپا  یرپ  یفارگویدار  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایم رواخ  تسارت  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   INTERNATIONAL
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلیم روسنس 5 تماخض  - تیب یگنر 14 قمع  - زوپسکا هاگتسد 400000  رمع  لوط   : ینف تاصخشم  (- نادند کت   ) لاکیپا یرپ  هاگتسد  rvg روسنس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفب سامت  هرامش 09182930292  اب  تاحیضوت  تهج  ، سکول حوضو 14 لسکیپ 22- زیاس  - cmos یژولونکت - رتم

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3132029-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

5730879 - هکبش لباک  لدبم - تبوطر - امد و  روسنس  سکاب  لماش  یطیحم  طیارش  لرتنک  متسیس 
چیئوس هکبش -  لباک 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

امد5731266 روسنس  یرطاب -  روسرپمک -  یاوه  رتلیف  کیلوردیه -  نغور  هحفص 34)رتلیف  روسنس  ( روسنس

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

لاکیپا5731784 یرپ  هاگتسد   rvg هحفص 34)روسنس روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لاکیپا لاکیپا یرپ   یرپ هاگتسد   هاگتسد   rvgrvg  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 4343
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(3wire ifm, IG5357 IGA3005-APKG  ) تاصخشم اب  ( proximmity switch  ) یترواجم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000345 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
(3wire ifm, IG5357 IGA3005-APKG  ) تاصخشم اب  ( proximmity switch  ) یترواجم چیئوس  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا قبط  .ددرگ  یم  یقلت  تمیق  داهنشیپ  لاطبا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  هعلاطم و  ًامتح  تسویپ  تاصخشم  لیاف  تاحیضوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دیرخ  تیولوا  رد  یلخاد  هباشم  دوجو  تروص  رد  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داهنشیپ  هب  هباشم  دک " ناریا  زا " هدافتسا  تروص  رد  داتس  هناماس 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 33wire ifm,  IG5357 IGA3005-APKGwire ifm,  IG5357 IGA3005-APKG  ) ) تاصخشم تاصخشم اباب   ( ( proximmity switchproximmity switch  ) ) یترواجم یترواجم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4444
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454970 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/16هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو رپمآ 250  چیئوس 5  ورکیم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   :: 1401/07/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

152801 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5731323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152801 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ چیئوسولف  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/09 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو   250250 رپمآ   رپمآ   55 چیئوس   چیئوس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 4545

بآبآ چیئوسولف   چیئوسولف ناونع : : ناونع 4646
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ناردنزام لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروانف دحاو  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003475000006 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیرگ 380 ای  نیرگ 330 رواپ  - 

gig12055s ای  gig128 55A رواپ نوکیلیس  ssd دراه
usb سوام

یرتم لوط 3 هب   LpT لباک
یرتم 1/5 لوط هب   LpT لباک

usB لباک
CMOS یرطاب

KVM usb
تروپ UsB 4 رتنیرپ چیئوس 

UPS رپمآ تلو 12 یرطاب 9
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب  تاعالطا  یروانف  دات  هب  دیاب  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  یتناراگ  یاراد  سانجا 
لیوحت زا  سپ  هام  لقادح 1 تخادرپ 

دوش  یزادنا  هار  تست و   - بصن لحم  رد  دیاب  یرتاب 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه 

4818766335 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  دادرخ  نابایخ 15  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33117103-011  ، 33117105-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33117100-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - CMOS -  CMOS -  KVM usbKVM usb یرطاب یرطاب  -  - usBusB لباک لباک  -  - LpTLpT لباک   لباک  -  - usbusb  سوام سوام  -  - gig12055sgig12055s ایای     gig128 55Agig128 55A رواپ رواپ نوکیلیس   نوکیلیس ssdssd  دراه دراه ناونع : : ناونع
یرطاب یرطاب تروپ -  -  تروپ UsB 4UsB 4 رتنیرپ   رتنیرپ چیئوس   چیئوس

4747
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   torque limit device تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000761 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   HY-L804 لدم میظنت  لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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

5730879 - هکبش لباک  لدبم - تبوطر - امد و  روسنس  سکاب  لماش  یطیحم  طیارش  لرتنک  متسیس 
چیئوس هکبش -  لباک 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

57311113wire ifm, IG5357  ) تاصخشم اب  ( proximmity switch  ) یترواجم چیئوس 
(IGA3005-APKG

هحفص 36) چیئوس  ( چیئوس

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

ناتسرامیب5731112 تهج  دیرخ  تساوخد  یراذگ  راب  قبط  نیبرود  هکبش  یاقترا  تازیهجت  چیئوس و 
جرک یتعیرش  رتکد 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلو5731141 رپمآ 250  چیئوس 5  هحفص 36)ورکیم  چیئوس  ( چیئوس

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

بآ5731323 هحفص 36)چیئوسولف  چیئوس  ( چیئوس

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

5731347 - LpT لباک  - usb سوام  - gig12055s ای  gig128 55A رواپ نوکیلیس  ssd دراه
یرطاب تروپ -  UsB 4 رتنیرپ چیئوس   - CMOS - KVM usb یرطاب  - usB لباک

هحفص 36) چیئوس  ( چیئوس

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

میظنت5731624 لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  هحفص 36)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

میظنت میظنت لباق   لباق یکطلغ   یکطلغ مرها   مرها ینیم   ینیم چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 4848
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هعلاطم  تسویپ  کرادم   ) هسلج نلاس  ود  یتوص  تازیهجت  ارجا  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000094 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یراذگراب  ار  زاین  دروم  کرادم  هعلاطم و  ار  تسویپ  دانسا  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645802-026  ، 34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم  ) ) هسلج هسلج نلاس   نلاس ودود   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ارجا   ارجا وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 4949
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص 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 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  تسایب  یم  داهنشیپ  تسا  یلک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000223 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   STUDER یتراجت مان   A943 لدم ویدوتسا  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

متسیس گنر  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HENSEL یتراجت مان   8350KT لدم ویدوتسا  شالف  هخاش  تس 3  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
برغ سرگاز  کرآ  هدنزاس  عجرم  اریهان  یتراجت  مان   PLEDRGBWD72w لدم  W 72 ناوت امنیس  رتائت و  صوصخم  یطخ   LED ییانشور روتکژورپ  الاک :  مان 

هاشنامرک برغ  سرگاز  کرآ  هدننک  هضرع  عجرم  هاشنامرک 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
کرآ هدنزاس  عجرم  اریهان  یتراجت  مان   P2LNST12v100w لدم  W 100 ناوت امنیس  رتائت و  صوصخم  تاپسا  زنل  ود  اب  لیافورپ  ییانشور  روتکژورپ  الاک :  مان 

هاشنامرک برغ  سرگاز  کرآ  هدننک  هضرع  عجرم  هاشنامرک  برغ  سرگاز 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس ینف  ناسانشراک  یوس  زا  دات  تروص  رد  تخادرپ  دشاب  تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  الاک  تسا -  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164087-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

5731632( ددرگ هعلاطم  تسویپ  کرادم   ) هسلج نلاس  ود  یتوص  تازیهجت  ارجا  بصن و  هحفص 41)هیهت ، توص  ( توص

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

ییانشور5731652 روتکژورپ   - ویدوتسا شالف  هخاش  تس 3  ویدوتسا -  یتوص  هحفص 41)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییانشور ییانشور روتکژورپ   روتکژورپ  - - ویدوتسا ویدوتسا شالف   شالف هخاش   هخاش تستس  33   ویدوتسا -  -  ویدوتسا یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000105 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP LASER JET PRINTER 1214NFH لدم یرزیل  راگنرود  یپک و  رنکسا و  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

HP COMPANY هدنزاس عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HDD یتراجت مان   AJ872 لدم  GB 600 تیفرظ  INTERNAL کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

ایرآ تراک  انبم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایرآ  تراک  انبم  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   HC-100 لدم رامیب  ییاسانش  دنبتسد  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامهاب مزال  یاهرازفا  مرن  یمامت.دنشاب  هتشاد  لاعف  یگدنیامن  ناتسا  رد  دیاب  ناگدننک  نیمات.تسویپ  تسیل  قبط  لماک  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14 یلا 8 تعاس زا  یگنهامه  تهج   09127457194 .دشابیم ناتسرامیب  لحم  لیوحت.ددرگ  متسیس  بصن  دیاب  هطوبرم  سانشراک 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

35250301-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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

نزرلک5730960 هاگتسد  گنیروتینام  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یا5731550 هنایار  هحفص 42)مالقا  روتینام  ( روتینام

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

یروچنس5731967 کرام  یبذج  رلیچ   ASIC9536 هاگتسد هحفص 9)کی  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یایا هنایار   هنایار مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5151
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  هدش  هتساوخ  دراوم  ربتعم و  یتناراگ  تنامض و  اب  تسویپ  تاصخشم  حرشب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003813000001 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارش  قبط  هدش  هتساوخ  دراوم  ربتعم و  یتناراگ  تنامض و  اب  تسویپ  تاصخشم  حرشب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 4  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4917646443 یتسپ :  دک  نمهب ،  امنیس  یورب  ور  - نارادساپ نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254640-017  ، 32230265-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220241-017 :: 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

هرفن5731508 نابز 32  راوتاربال  همانرب  هحفص 9)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دراوم5731557 ربتعم و  یتناراگ  تنامض و  اب  تسویپ  تاصخشم  حرشب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 4 
تسویپ طیارش  قبط  هدش  هتساوخ 

هحفص 44) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ناتسا  هعلق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5731533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ دراوم   دراوم وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ وو   تنامض   تنامض اباب   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرشب   حرشب هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

یاه یاه بیسآ   بیسآ شهاک   شهاک وو   لرتنک   لرتنک عماج   عماج حرط   حرط یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ تهج   تهج  ) ) یرهش یرهش تامدخ   تامدخ تنواعم   تنواعم زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( یعامتجا یعامتجا

5353
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یاه بیسآ  شهاک  لرتنک و  عماج  حرط  یارجا  هژورپ  تهج   ) یرهش تامدخ  تنواعم  زاین  دروم  مالقا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یعامتجا

1101005233000014 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هاشنامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا سرادم  تازیهجت  یتراجت  مان  یا  هچراپ  فک  سنج  راد  سوق  لدم  یرادا  یلدنص  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
دنهس زاتمم  یتعنص  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم  گرزب  زیاس  یکیتسالپ  راد  هتسد  یرادا  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

گنوسماس  CLP-350N لدم یگنر  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
ناریاداپ هتخاس  شیپ  تاعطق  هدننک  هضرع  عجرم  یبوچ   90x40 cm یرادا هناخباتک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   08294PV لدم  W 8080 ناوت گنچوکا  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
کیرتکلا ردب  تکرش  زا  ابیشوت   t45 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

فیالوین  3064s لدم کنیرش  هتسب  یزودلگ  یگناخ  یطایخ  خرچ  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
ناتوب تکرش  زا   BF28CH-ND1/T لدم یشیامرگ  یشیامرس و  هداتسیا  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ترامس  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ترامس  هدنزاس  عجرم  مانص  یتراجت  مان   3260JP لدم  in 32 زیاس  LCD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
لیتسا ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  لیتسا  ایشرپ  یتراجت  مان   PS 825/20 A لدم یقرب  یتعنص  روامس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716743117 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  یرادرهش  ریدغ -  نادیم  هاشنامرک -  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37276384-083  ، 37294964-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211717-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

عماج5731533 حرط  یارجا  هژورپ  تهج   ) یرهش تامدخ  تنواعم  زاین  دروم  مالقا  تازیهجت و  دیرخ 
( یعامتجا یاه  بیسآ  شهاک  لرتنک و 

هحفص 44) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

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

زا 46 ھحفص 45 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

نآ5731849 تاقلعتم  یقرب و  هرکرک  یزادنا  هار  یاهمتسیسبصن و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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