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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 رهم   رهم   1 11 1 هبنشود   هبنشود 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   154,050هکس , 000154, 050 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   90مهرد ,94090 ,940

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 960 , 000141 , 960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 15, 1002 15, سیئوس100 سیئوس کنارف   339,000339,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 83,000هکس , 00083,000 , اداناک000 اداناک رالد   ,243رالد 100243, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   ,89لایر 0 1089, 0 10

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 53,000هکس , 00053,000 , وروی000 ژورن327,220327,220وروی ژورن نورک   30نورک ,80030 ,800

رایع رایع   1818 یالط   ,13,889یالط 00013,889, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ374,340374,340دنوپ نپاژ نینی   دصکی   231دصکی ,240231 ,240

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
((4242))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 120120))
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 73

( 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 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( 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 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( 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 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ییوراد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  یهگآ  جرد  نامز  زا  تکرش  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، یشزادرپ تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  ناعفنیذ  هب  هفقو  نودب  رادیاپ و  تامدخ  هئارا  تاعالطا و  یروانف  یاهتخاس  ریز  تیوقت  دوبهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداد زکارم  رد  اه  سیورس  اه و  هداد  زا  تنایص  روظنم  هب   BC/DR یاهراکهار یزاس  هدایپ  یزاس و  هریخذ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 307  05131908 :: نفلت :: RPSI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003004000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751290 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم و  SIEM یور رب   MSSP 24*7 سیورس هپارا  دوجوم و  ( SIEM) یتینما یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  رارقتسا و  زاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( CSIRT  ) دادخر هب  خساپ  تامدخ 

ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
SIEM یور رب   MSSP 24*7 سیورس هپارا  دوجوم و  ( SIEM) یتینما یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  رارقتسا و  زاب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

(CSIRT  ) دادخر هب  خساپ  تامدخ  دوجوم و 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

.یمویق گنشوهریما  دیهش  هچوک  بنج  نادیمزا  رتالاب  جع )  ) رصع یلو  ترضح  نابایخ   ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . ناریا کرمگ  نامتخاس 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BC/DRBC/DR یاهراکهار   یاهراکهار یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یشزادرپ   یشزادرپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 11

یور یور ربرب     MSSP 24*7MSSP 24*7  سیورس سیورس هیارا   هیارا وو   دوجوم   دوجوم ( ( S IEMSIEM  ) ) یتینما یتینما یاهدادخر   یاهدادخر وو   عیاقو   عیاقو تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا زاب   زاب ناونع : : ناونع
(( CSIRTCSIRT  ) ) دادخر دادخر هبهب   خساپ   خساپ تامدخ   تامدخ وو   دوجوم   دوجوم   S IEMSIEM

22
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یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 8  هب  مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم خرومعبنم تعاس 9:15  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751828 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/08/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هوبنا  ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  35/000/000/000 یدروارب : 

لایر  2/050/000/000  : نیمضت .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - لصا  رد  جردنم 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  سنارفنک  نلاس  هناخریبد -  دحاو  یزکرم -  ناتسا  رب ق  یورین  عیزوت  تکرش  ردص -  یسوم  ماما  نابایخ  ییاراد -  نادیم  کارا -   :: سردآ سردآ
یزکرم  ناتسا 

کارا 33245248-086 مان  تبث  رتفد 

:: 086-32226033-08632228038و 02141934 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

سراف جیلخ  رتسگ  هزاس  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094845000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Navigation and Aeronautical Aids and هدننک دیلوت  هدننک /  نیمات  ییاسانش  ناونع :  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 Helideck System

سراف جیلخ  رتسگ  هزاس  نیبم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: 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

هوبنا هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

Navigation and Aeronautical Aids  and Helideck  SystemNavigation and Aeronautical Aids  and Helideck  System  هدننک هدننک دیلوت   دیلوت هدننک /  /  هدننک نیمات   نیمات ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 124 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094095000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسناگرهب ینوکسم  یوکس  دیدج  هیوهت  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  نیمات  یلعف و  هیوهت  متسیس  ندیچرب  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 5/375/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  نسح  ماما  رهش  ملید  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

سامت 02123388073-88969737-85193768-0211456- زکرم   :: نفلت نفلت
23388034

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

33272729-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003721000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751182 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیریس   ، کساج  ( هعبات ردانب  رنهاب و  دیهشردنب  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ، ینمیا تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناقح (  دیهش  زمره و   ، بایت ،

رنهاب  دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیریس   ، کساج  ( هعبات ردانب  رنهاب و  دیهشردنب  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ، ینمیا تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 ) یناقح دیهش  زمره و   ، بایت ،

لایر   29,437,243,995 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/11/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدرونایردو ردانب  تیریدم   ، مئاق نادیم  ، نارادساپراولب  ، سابعردنب ناگزمره ، ناتسا   ، 7917914699 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره ناتسا  قرش  رنهاب و  دیهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیوهت هیوهت متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   یلعف   یلعف هیوهت   هیوهت متسیس   متسیس ندیچرب   ندیچرب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 55

تاجن تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینمیا ، ، ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 66

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تراجت کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750563 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9  سار   - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  چیئوس  هاگتسد  هیهت 7  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.340.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   2.000.000

متفه تراجت ط  کناب  نامتخاس  یردنکسا  باون و  نیب  یدازآ  نارهت خ   :: سردآ سردآ

66948455 :: نفلت :: www.iets.mporg.ir tejaratbank.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750843 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی ماع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  طیارش  ساسارب  ار  یوضر  ناسارخ  تارباخم  هقطنم  حطس  رد  رایس  هکبش  یرادهگن  ییارجا  ینادیم و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت تیریدم  نامتخاس  یوضر ، ناسارخ  هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم ،  :: سردآ سردآ

37648888-051 :: نفلت :: https://khorasanr-portal.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد هیهت  77   هیهت ناونع : : ناونع 77

رایس رایس هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ییارجا   ییارجا وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/07/09  هبنش  زور  زا   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/07/09  هبنش  زور  زا   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750978 :: هرازه هرازه :: 1401/07/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  داتشه  ودصراهچ  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت و هرادا  تیالو  دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  یرگشل 5  دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازا  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ

02123902777 :: نفلت :: WWW.SQEV.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مودتبون یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تیاغل  خروم 1401/7/9  هبنش  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 15 تعاس 9  زا   1401/7/23

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

5750981 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  همانتنامض  یط  لایر  نویلیم  دصکی  درایلیم و  کی  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  تفایرد  هصقانم  ناگ  هدنرب  ای  هدنرب  زا  تبون )  ود  یهگا (  نیا  جرد  پاچ و  هنیزه 

دادما هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  کالپ 5  یرگشل  دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
یتسپ 1391715117 دک  ینابیتشپ  تاکرادت و  هرادا  تیالو 

02123902777 :: نفلت :: www.sqev.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 124 ھحفص 9 
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ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 ( هچراپکی یفیک (  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 17   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 17   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751021 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/08/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

AM دناب تباث  هدنریگ  هاگتسد  هدنتسرف و 50  هاگتسد  دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم  نابایخ  دابآرهم  هاگدورف  سردآ   :: سردآ سردآ

63148289 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751196 :: هرازه هرازه دانسادکدک   کرادم و  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  تکرش  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص تعاس 10:00  سأر 

رتم ژارتم 27٫600  هب  لیبدرا  ناتسا  حطس  رد   ftth یرون ربیف  ییاوه  یلاناک ، یکاخ ، یشک  لباک  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کناب دزن  هرامش 5789435865  باسح  هب  زیراو  ای  رادزمر  یکناب  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 388.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم 250.000 زیراو  ای  لیبدرا و  یزکرم  هبعش  تلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  دانسا  تفایرد  لیبدرا -  یزکرم  هبعش  تلم 

قوف باسح  هب  لایر 

تالماعم  نویسیمک  قاتا  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
مود  هقبط  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  نابایخ  لیبدرا  رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا  دانسا  تفایرد 

هناخریبد فکمه ، هقبط  هقطنم ، تارباخم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یمالسا ، یروهمج  نابایخ  لیبدرا ، تاداهنشیپ  لیوحت  لحم 

04533364010 :: نفلت :: ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04533363555 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AMAM  دناب دناب تباث   تباث هدنریگ   هدنریگ هاگتسد   هاگتسد   5050 وو   هدنتسرف   هدنتسرف هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

ftthftth یرون   یرون ربیف   ربیف ییاوه   ییاوه یلاناک ، ، یلاناک یکاخ ، ، یکاخ یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو 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 124 ھحفص 10 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7 ن - 10 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/7/10  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17

ناناوج یایند   :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751353 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنب  هکبش  تخاس  ریز  یناسر  زورب  یزاس و  هنیهب  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروآرب 23.000.000.000 

لاس هژورپ 1  تدم 

کی هبتر  ندوب  اراد  یروهمج -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  ابش  باسح  ای  لایر  غلبم 1.150.000.000  هب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همان یهاوگ  یاراد  تاموزلم - تاعطق و  هئارا  دیلوت و  ینابیتشپ و  تامدخ  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  یاه  هتشر  مامت  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش 

یعامتجا هافر  نواعت و  راک و  هرادا  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  اتف - تالوصحم  ینابیتشپ  بصن و  شیارگ  اتفا  ینف  تامدخ  هزوح ی  رد  اتفا 

هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
رازگ هصقانم  هاگتسد  سردآ  هب  یزکرم  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  رهشوب -  : رازگ هصقانم  هاگتسد  سردآ 

33322051 - 7 :: نفلت :: setadiran.ir bushehrport.pmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31666700 - 6500 :: سکف :: info-bushehr@pmo.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروکچپ تینوی GPON-MA5608و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3  5 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ،  :: سردآ سردآ

013-32132392-32132330 :: نفلت :: WWW.GILANTCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTPنفلت تیاسبو تیاسبو
IETS.MPORGIR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنب ردنب هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یناسر   یناسر زورب   زورب وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

دروکچپ دروکچپ وو   GPON-MA5608GPON-MA5608 تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 124 ھحفص 11 
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نارهت هقطنم 7  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 م 7 / / 2 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش تعاس 7:30  زا 1401/7/16  دانسا  شورف   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
16

sso.tct.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم زا  لبق   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751858 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکنرت هوکزوریف  تارباخم  زکرم  ناتشو  نب  هلس  ریسم  ییاوه  ربیف  نیزگیاج  یکاخ  یرون  ربیف  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کناب یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1.100.000  دیرخ  یکناب -  کچ  ای  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.077.964.300  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دانسا  رد  هدوزفا  شزرا  هگرب  ندادرارق  یداصتقا و  دک  ندوب  اراد  دک 6520 -  ناکسا  هبعش  تلم 

لوا  هقبط  هناخریبد  دحاو  لک  هرادا  یقرش  نازابناج  نابایخ  یادتبا  توبن  نادیم  تیآ  دیهش  نابایخ  دانسا  لیوحت   :: سردآ سردآ
لوا  هقبط  هناخریبد  دحاو  لک  هرادا  یقرش  نازابناج  نابایخ  یادتبا  توبن  نادیم  تیآ  دیهش  نابایخ  تاداهنشیپ  لیوحت 

شیامه نلاس  لوا  هقبط  قوف  سردآ  ییاشگزاب 

:: نفلت :: tehran.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م / 01/1011068 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش یلا  خروم 1401/7/11  تعاس 8  زا   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زد یاوآ   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ لاقتنا  هکبش  یرون  ربیف  رتمولیک  بصن 235  ییارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 70.893.389.165 

همانرب و نامزاس  زا  راک  یدنب  هبتر  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  هرامش  میسن  باسح  هب  لایر  غلبم 200.000  لایر -  نیمضت 3.544.669.458  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد  ورین -  هتشر  روشک  هجدوب 

اهدادرارق تاکرادت و  روما  لوا -  هقبط  ناتسزوخ -  قرب  بآ و  نامزاس  ناتسلگ -  راولب  زاوها -  : یناشن  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم ریسم ییاوه   ییاوه ربیف   ربیف نیزگیاج   نیزگیاج یکاخ   یکاخ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1515

لاقتنا لاقتنا هکبش   هکبش یرون   یرون ربیف   ربیف رتمولیک   رتمولیک   235235 بصن   بصن ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 124 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ هژیو  سدق   :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751962 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  تارباخم  هقطنم  حطس  رد  رایس  هکبش  یرادهگن  ییارجا  ینادیم و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت تیریدم  نامتخاس  یوضر  ناسارخ  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  ینیمخ  ماما  نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ

37648888-051 :: نفلت :: https://khorasanr_portal.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس5750901 هدایپ  یزاس و  هریخذ  یشزادرپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یفیک  یبایزرا 
BC/DR یاهراکهار

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوجوم و5751290 ( SIEM  ) یتینما یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  رارقتسا و  زاب 
(CSIRT  ) دادخر هب  خساپ  تامدخ  دوجوم و   SIEM یور رب   MSSP 24*7 سیورس هیارا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هوبنا5751828 ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رایس رایس هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ییارجا   ییارجا وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 124 ھحفص 13 
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

k,fj هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
h,g

1401/07/11 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

165-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تاصقانمهرامش دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم  نیرخآ   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/07/20 هبنشراهچ  زور  تعاس 19  : تیاس زا 

یمالسا یروهمج   :: عبنم زورعبنم تعاس 19  : داهنشیپ لاسرا  ینامز  تلهم   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/07/30 هبنش 

5750686 :: هرازه هرازه زوردکدک   : یفیک یبایزرا  یاه  تکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
یاه تکاپ  ییاشگزاب  نامز  حبص - ) تعاس 8  خروم 1401/08/01 ( هبنشکی 

خروم 1401/08/11 هبنشراهچ  زور  فلا و ب 

حرش هب  تاو ) ات 45   LED (36 ینابایخ غارچ  ددع  دیرخ 3500  یا  هلحرمود  هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هصقانم  دانسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  ربارب  لیذ و  لودج 

 ( تاو ات 45   LED ( 36 ینابایخ غارچ  هاگتسد  دیرخ 3500  - 

لایر نیمضت 2.675.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسا قرب  یورین  عیزوت  تکرش  .شترا  مانمگ -  نازابرس  شترا -  راولب  هیمورا -  : سردآ  :: سردآ سردآ

0211456 یلخاد 4397 -   0443110 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

رهش میسن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

24 :: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  تفایرد  خیرات 1401/7/11 -  زا   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 14/30  ات  یهگا 

تراجت  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750692 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 14   - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  مادقا  رهش  یلصا  یاه  نایرش  یشک  طخ  یارجا  و  یئزج )  ود  درس و  گنر (  دیرخ  هژورپ  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هژورپ 10.000.000.000  رابتعا  غلبم 

دزن یهگا )  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هرامش 0107183411008 (  باسح  هب  ادقن  یتسیاب  یم  هک  لایر  هصقانم 500.000.000  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرادرهش  نیا  هناخریبد  میلست  یکناب  همانتنامض  تروصب  ای  رهش  میسن  یرادرهش  مان  هب  یلم  کناب 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تاو تاو   4545 اتات     LED (  36LED (  36 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ هاگتسد   هاگتسد   35003500 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

رهش رهش یلصا   یلصا یاه   یاه نایرش   نایرش یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   یئزج )  )  یئزج ودود   وو   درس   درس گنر (  (  گنر دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 15 یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

76-401/74 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5750829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  رد  یگنسهوک  و  یا ) هلحم  هعسوت   ) یرهش یاضف  اهناتسوب و  ییانشور  تازیهجت  دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یا هلحم  هعسوت   ) هقطنم حطس  رد  یزاب  یاه  نیمز  تهج  یعونصم  نمچ  دیرخ 

یاه هژورپ  هقطنم (  حطس  یاهناتسوب  تهج  هلابز  لطس  یاجلگ و  ولقود ، یروخبآ  یاجلگ ، هارمه  هب  یبیکرت  تکمین  نیلولعم ، تکمین  راد ، تشپ  تکمین  دیرخ 
یا ) هلحم  هعسوت 

( نوتاخ سجرن   ) دابآرگسم هاگجرفت  یگنس و  هوک 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  جرد  هنیزه  تسا و  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس جیسب  نادیم  هب  هدیسرن  نارواخ  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 15  یرادرهش  هناخریبد  تاداهنشیپ  لوبق  لحم  اهدادرارق و  روما  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
ود هرامش 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009003000118 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750988 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو )  45 ات LED (36 ینابایخ غارچ  هاگتسد  دیرخ 3500  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( تاو  45 ات LED (36 ینابایخ غارچ  هاگتسد  دیرخ 3500  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,675,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا قرب  یورین  عیزوت  تکرش  شترا  نابایخ  هیمورا   ، 5715653114 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاب یزاب یاه   یاه نیمز   نیمز تهج   تهج یعونصم   یعونصم نمچ   نمچ دیرخ   دیرخ یایا - ) - ) هلحم   هلحم هعسوت   هعسوت  ) ) یرهش یرهش یاضف   یاضف وو   اهناتسوب   اهناتسوب ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد  

2020

LEDLED  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ هاگتسد   هاگتسد   35003500 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/7/11  هبنشود  زور  زا   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی 

تعنص رابخا   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  رهظ  تعاس 12  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/7/30

5751009 :: هرازه هرازه خروم 1401/8/1دکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک )  یبایزرا  اب  یکلم (  ییاتسور  روحم  تلافسآ  هیور و  یزاسهب  هصقانم )  دیدجت  لوا (  هصقانم  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
یفیک )  یبایزرا  اب  ارس (  نشج  روحم  هب  رقنس  ییاتسور  هار  یزاسهب  هصقانم )  دیدحت  مود (  هصقانم  - 

یفیک )  یبایزرا  اب  روخ (  هلتک  هب  بامرگ  روحم  یزاسهب  موس  هصقانم  - 
یفیک )  یبایزرا  اب  دور (  نیرز  رهش  یدورو  یزاسهب  هصقانم )  دیدجت  مراهچ (  هصقانم  - 

یفیک )  یبایزرا  اب  رتمولیک ( )  لوط 4  هب  یضراوع (  ود  نیبام  ینتب  یلصفم  کولب  بصن  هیهت و  هصقانم )  دیدجت  مجنپ (  هصقانم  - 
ناتسا  حطس  فداصترپ  طاقن  ینایرش و  یاههار  رد  هدافتسا  تهج  هزیناولاگ  ریگ  هبرض  ولیردراگ  هیاپ  هیهت  هصقانم )  دیدجت   ) مشش هصقانم  - 

یرادهار  نیگنس  تالآ  نیشام  هاگتسد  یزاسزاب 5  هصقانم )  دیدجت  متفه (  هصقانم  - 
هزیناکم شاپ  کمن  هاگتسد  ود  دیرخ  متشه  هصقانم  - 

تیریدم و نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  رتالاب  هبتر 5 و  لقادح  رابتعا  یاراد  یراکنامیپ و  تیحالص  زارحا  همانیهاوگ  مراهچ  ات  لوا  تاصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیر  همانرب 

ینف همانیهاوگ  یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  رتالاب  هبتر 5 و  لقادح  رابتعا  یاراد  یراکنامیپ و  تیحالص  زارحا  همانیهاوگ  مچنپ  هصقانم 
یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم  زا  لوصحم  تیفیک 

ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ
رادهار نابایخ  قارشا  خیش  راولب  ناجنز  یناشن 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  مود  هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم راشتناعبنم خیرات  زا  زور  هد  تدم  هب  تاداهنشیپ   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 14/30  مود -  تبون 

5751213 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/07/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  رهش ،  حطس  رباعم  تهج  شرف  کولب  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  همان 1.000.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 241  53241010 :: 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

ودود نیبام   نیبام ینتب   ینتب یلصفم   یلصفم کولب   کولب بصن   بصن وو   هیهت   هیهت روحم -  -  روحم یزاسهب   یزاسهب ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار یزاسهب   یزاسهب ییاتسور -  -  ییاتسور روحم   روحم تلافسآ   تلافسآ وو   هیور   هیور یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع
 ( ( رتمولیک رتمولیک   44 لوط   لوط هبهب   یضراوع (  (  یضراوع

2222

رباعم رباعم تهج   تهج شرف   شرف کولب   کولب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

2001001333000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم زا   ) ناجیابرذآ نهآ  هار   692+200 رتمولیک رد  فربنگ )  ) سکاب تسود  بصن  هیلخت و  لمح و  یریگراب  هیهت  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ینارمع یاه  حرط  تارابتعا 

مود  هبترم  دیدجت 
ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نهآ هار  یادهش  نامتخاس  - ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ  هار  نادیم  زیربت -  ، 5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناجیابرذآ

34492493  : ینارمع یاهحرط  باسحیذ  رتفد  34492946 و   : ینف دحاو  نفلت  هرامش 
34492394 اهدادرارقروما

:: 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

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ارآرهش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم دهشم  رهش  حطسرد  یکیفارت  درس  گنراب  یروحم  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروآرب 17.816.500.000 غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.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

نهآ نهآ هار   هار ردرد   سکاب   سکاب تستس   ودود   بصن   بصن وو   هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح یریگراب   یریگراب هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424

رهش رهش حطسرد   حطسرد یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنراب   گنراب یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  55.261.500.000 دروآرب : غلبم  تک  پات  هارمه  هب  یکیفارت  یئزج  ود  یروحم  گنر  هیهت  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

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

satba.gov.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مک یاه  پمال  اب  ینیزگیاج  نارهت و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هزوح  تحت  رباعم  ییانشور  حالصا  تهج  یراذگ  هیامرس  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LED فرصم

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنیامن لاسرا  ابتاس  نامتخاس  ورین ، هاگشهوژپ  هر ،)  ) ماما راگدای  هارگرزب  بنج  نامداد  دیهش  راولب  یاهتنا  سدق  کرهش  نارهت ،  :: سردآ سردآ

 - این یدمحم  یاقا   09122710043- قوثو مناخ   02188086145 :: نفلت نفلت
یربکا یاقا   02188084686

:: 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

تکتک پات   پات هارمه   هارمه هبهب   یکیفارت   یکیفارت یئزج   یئزج ودود   یروحم   یروحم گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا تهج   تهج یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس ناونع : : ناونع 2727

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود  هبترم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1-1400-ط39-ع یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یقاس  :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5752054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم زا   ) ناجیابرذآ نهآ  هار   692+200 رتمولیک رد  فربنگ )  ) سکاب هاگتسد  ود  بصن  هیلخت و  لمح و  یریگراب  هیهت  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ینارمع یاه  حرط  تارابتعا 

لایر هیلوا 12.397.683.626  دروارب 

لقادح ای  هینبا  نامتخاس و  هتشر  رد  ای  یربارت و  هار و  هتشر  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هارمه  هب  جنپ  هیاپ 

مزال 60 زایتما  لقادح 

نهآ هار  یادهش  نامتخاس  - ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ  هار  نادیم  زیربت -  ، 5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناجیابرذآ

34492493  : ینارمع یاهحرط  باسحیذ  رتفد  34492946 و   : ینف دحاو  نفلت  هرامش 
34492394 اهدادرارقروما

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003273000106 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5752115 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک ) لوط 4  هب   ) یضراوع ود  نیبام  ینتب  یلصفم  کولب  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رتمولیک ) لوط 4  هب   ) یضراوع ود  نیبام  ینتب  یلصفم  کولب  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
64,255,528,320 یلام :  دروآرب 

لایر   3,212,776,416 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رادهار نابایخ  قارشا  خیش  راولب  ناجنز - سردآ :  ، 4515786548 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
33775024 - 26 نفلت :

45157-86548 یتسپدک :
www.zanjan.rmto.ir لکهرادا : تیاسبو  سردآ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

692692 ++200200 رتمولیک رتمولیک ردرد   فربنگ ) ) فربنگ  ) ) سکاب سکاب هاگتسد   هاگتسد ودود   بصن   بصن وو   هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح یریگراب   یریگراب هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

یضراوع یضراوع ودود   نیبام   نیبام ینتب   ینتب یلصفم   یلصفم کولب   کولب بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

پ.س.آ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DAHUA دنرب اب  دوخ  یاه  هژورپ  زا  یکی  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دوب دهاوخ  تمیق  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  رشن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 19 روپسابع  دیهش  نابایخ  رصعیلو -  نابایخ  نارهت - یناشن  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید یریوصت  تراظن  هناماس  یا  هلحرم  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 3030

لاتیجید لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یایا   هلحرم   هلحرم ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یناگرزاب  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش مود  تبون  یهگآ  راشتنا  زا  دعب   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تیاغل   1401/07/17

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم تدم 15  هب  خیرات 1401/07/17 ( زا   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشکی  زور  یراک )

5750911 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/08/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رد  ششوپ  تحت  یاه  نامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   700.000.000 نیمضت :

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  اه  همانزور  هیلک  رد  یهگآ  جرد  هنیزه 

تامدخ هلغ و  لک  هرادا  یبرغ  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  نادهاز  سردآ  هب  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یناگرزاب 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یزکرم  رتفد  لحم 

05433442310 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  دوخ  زایندروم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دیرخ  هب  تبسن  یمومع ، هصقانم  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  ع )  ) اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.imamreza.ac.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3232

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرادناتسا   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هئارا  ینف  تاصخشم  قبط   ، ینابیتشپ یربا و  تینما  ( CDN  ) اوتحم عیزوت  هکبش  سیورس  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003360000056 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا لاسرا  لیمکت و  هب  مزلم  ناگدننک  نیمات   . تسا مالعتسا  لک  غلبم  عمج  هبساحم  یانبم.دشابیم  تسویپ  مالعتسا  هرقف  کی  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دنهاوخن  هداد  تکرش  تالماعم  نویسیمک  رد  تروصنیا  ریغ  رد  .دنشابیم  ناریا  داتس  هناماس  قیرط  زا  تسویپ 

8145913115 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یرادناتسا  هتسدلگ - غاب  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220180-031  ، 32240180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229882-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یربا   یربا تینما   تینما ( ( CDNCDN  ) ) اوتحم اوتحم عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5750579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامرد یتشادهب و  تامدخ  زکرم   CIS یهد و تبون  رازفامرن  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000097 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرد تشادهب و  ترازو  زا  ساپس  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  ینف  تبث  همانیهاوگ 

یفنص  ماظن   / کیتامروفنا یلاع  یاروش  همانیهاوگ 
( اتفا  ) تینما همانیهاوگ 

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد ینامرد وو   یتشادهب   یتشادهب تامدخ   تامدخ زکرم   زکرم   CISCIS وو   یهد   یهد تبون   تبون رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرد تشادهب و  یزکرم  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5750630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ینارمع  یاه  هژورپ  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000288000018 زاین :  هرامش 

نامرد تشادهب و  یزکرم    ناتسا  یکشزپ   مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  طیارش  رد  لاوس  ای  ماهبا  تروصرد  دوش - هعلاطم  لماک  افطل  تسویپ - تاصخشم  قبط  ینارمع  یاه  هژورپ  تیریدم  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یدیوم  یاقا  هرامش 09188625530  اب  هناماس 

3819693345 یتسپ :  دک  یدهلا ،  ملع  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136055-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33133147-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ینارمع   ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5750803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  قباطم  شیوداپ  سوریو  دض  سنسیال  ددع  یزادنا 50  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپدادرارق  ءاضماورهم 

1101001017000491 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Advanced Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگسع 09052663823  75358222

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5750953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  یاه  هاگتسد  تاریهجت و  اه ،  متسیس  هناریگشیپ  تاریمعت  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001363 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش رکذ  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  لیاف  رد  تیزیو  تیاس  لحم  خیرات و  خرن و  هیارا  یگنوگچ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا فارصنا  ینعم  هب  ، یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  دات  دروم  ناراکنامیپ  صوصخم   HSE همانیهاوگ تارغت و  یهگآ  نیرخآ  خرن ، داهنشیپ  گرب  یراذگراب  مدع 

دشاب یم  روضح 

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

34177341-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5751430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب هکبش  یروشک  هاگولگ  عفر   ICT تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000190 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص نازاس  هنیهب  باحس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMTOG110 لدم  GSM هب سابدم  لکتورپ  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد.دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23812330-021  ، 23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد وو   تازیهجت   تازیهجت اهاه ،  ،  متسیس   متسیس هناریگشیپ   هناریگشیپ تاریمعت   تاریمعت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3838

قرب قرب هکبش   هکبش یروشک   یروشک هاگولگ   هاگولگ عفر   عفر   ICTICT تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ینوناق  یکشزپ  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 07 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصحشمو  حرش  هب  یصاصتخا  ینف و  طیارش  اب  ویشرآ  رازفامرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000117 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دیدرگ دهاوخ  فذح  روتکاف  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
55608063 یعاجش :  سدنهم  مناخ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ 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 23 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  راهچ  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004813 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راکنامیپ هدهع  هب  لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  راهچ  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( دشابیم

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم وو   یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ تاصحشمو   تاصحشمو حرش   حرش هبهب   یصاصتخا   یصاصتخا وو   ینف   ینف طیارش   طیارش اباب   ویشرآ   ویشرآ رازفامرن   رازفامرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

کتکت نبنب   لدم   لدم یالپوس   یالپوس دلیف   دلیف ویارد   ویارد ددع   ددع راهچ   راهچ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسا  ری  یتشادهب  زکارم  تیریدم  بو  تحت  رازفا  مرن  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090754000060 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  بط و  دنویپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یناتسرامیب  تیریدم  عماج  متسیس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- هلاسکی ناگیار  یتناراگ  اب  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسا  ری  یتشادهب  زکارم  تیریدم  بو  تحت  رازفا  مرن  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتعاس ینابیتشپ 24 

 : یتسپ دک  یتسپ 3514799422 ،  دک  نانمس  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519899951

31052067-023  ، 33441022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448999-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نایرتشم  یجنس  رابتعا  شیالاپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000182 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکالاچ 27871090 یاقآ  رتشیب  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ریری   یتشادهب   یتشادهب زکارم   زکارم تیریدم   تیریدم بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 4242

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نایرتشم   نایرتشم یجنس   یجنس رابتعا   رابتعا وو   شیالاپ   شیالاپ ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  باحس  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000181 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتافرع 27871108 مناخ  رتشیب  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200100139600004 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج گنهرف   :: عبنم خرومعبنم تعاس 8   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5752125 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هنایار  هکبش و  یرادهگن  ریمعت و  یکیتامروفنا و  تامدخ  تاعطق ،  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیاس رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

خیرات 1401/07/09 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و 

نفلت ینیمخ  ماما  نابایخ  - نادابآ  :: سردآ سردآ

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

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط باحس   باحس هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4444

هنایار هنایار وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   یکیتامروفنا   یکیتامروفنا تامدخ   تامدخ تاعطق ،  ،  تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4545

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

زودنیو و5751402 رازفا  مرن  هارمه  تشگنارثا ) تراک و  هرهچ ،  ) بایغ روضح و  هاگتسد  زاین  دروم  یالاک 
دودحمان ربراک  ینابیتشپ  تیلباق  اب  بو  تحت  رازفا  مرن 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقیفلت5751835 کالپ  بصنو  تخاس  دیلوت و  یحارط ،  تاعالطا ،  دورو  هحفص 63)یناسرزورب ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

5750744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یمن  یسررب   FTC دقاف ینف  داهنشیپ 

.ددرگ هئرا  داهنشیپ  هدننک  نمات  یوس  زا  نآ  قباطم  دیاب  دشاب و  یم  یمازلا  رادیرخ  طیارش  تیاعر 
1201093567000564 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

تس ددع و   20 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تساوخرد  قباطم  دیاب  الاک  .دشاب  یمن  دات  دروم  نیزگیاج  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  الاک  دات  لاسار و  زا  دعب  باسح  تروص  تخادرپ 

( دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   ) نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  یتفن  قطانم  رابنا  الاک ؛ لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123177-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ وو   تفن   تفن یکینورتکلا   یکینورتکلا تالوصحم   تالوصحم ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5750877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  زاگ  یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091578000209 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

رد دنشاب .  ندعم  تعنص و  هبتر 5  لقا  دح  یاراد  هک  یناراکنامیپ  یضاقتم :  طیارش   . ددرگ یراذگراب  تسویپب  هدش  لیمکت  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  هدناسر  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  عالطا  هب  عوضوم  هصقانم  زا  فارصنا  همانتنامض و  هئارا  مدع  تروص 

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5751086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیرهم نزخم 2000  حطس  لرتنک  متسیس  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000197 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب.دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یبارعا  یاقآ  یلخاد 360  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  هطوبرم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070225-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4747

20002000 نزخم   نزخم حطس   حطس لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  طیارش  قبط  تاقلعتم  هارمهب  چنیا  یتعنص 55  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001326000125 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمهب   هارمهب چنیا   چنیا   5555 یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F: VARCO TOP DRIVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004804 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
باش هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KYE هدنزاس عجرم   GENIUS یتراجت مان   Face cam 300 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

باش هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KYE هدنزاس عجرم   GENIUS یتراجت مان   Face cam 310 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
زربلا دهم  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   KOHTECT یتراجت مان   BT77 لدم یتعنص  گنیریب  تست  لباترپ  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/26 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

34148659-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F: VARCO TOP DRIVEP/F: VARCO TOP DRIVE ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  هس  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004767 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  هس  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.(

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز گرومیس  ویارد  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004766 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) سنمیز گرومیس  ویارد  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتکت نبنب   لدم   لدم یالپوس   یالپوس دلیف   دلیف ویارد   ویارد ددع   ددع هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5151

سنمیز سنمیز گرومیس   گرومیس ویارد   ویارد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  بصن  لمح و  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یسرزاب  تیگ  رهش  یئاجر  نادنز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  شورف  زوجم  روتکاف و 

1101003143000727 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روشک نارازگ  نامیپ  هدنزاس  عجرم   PGCO یتراجت مان  درف  هارمه  زلف  لحم  صیخشت  دربراک   S3-305 لدم یا  هزاورد  بایزلف  تیگ  یسرزاب  رنکسا  الاک :  مان 
نارازگ نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم روتکاف و  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  بصن  لمح و  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یسرزاب  تیگ  رهش  یئاجر  نادنز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  شورف 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرزاب یسرزاب تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 5353

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  هس  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004808 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  هس  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.(

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 23 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز گرومیس  ویارد  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004815 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) سنمیز گرومیس  ویارد  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتکت نبنب   لدم   لدم یالپوس   یالپوس دلیف   دلیف ویارد   ویارد ددع   ددع هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5454

سنمیز سنمیز گرومیس   گرومیس ویارد   ویارد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5555

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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 23 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوم 3512  ECM ویارد یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004816 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  زیهجت  بصن  ناسانشراک  تشگرب  تفر و  نینچمه  زیهجت و  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) روتوم 3512  ECM ویارد یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( دشاب یم  راکنامیپ 

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

f&g متسیس ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000475 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

 ، ینف داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک  ددرگ .  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  خرن 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31922394-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

35123512 روتوم   روتوم   ECMECM  ویارد ویارد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5656

f&gf&g  متسیس متسیس ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون 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

5752050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیدرگ دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  یتساوخرد  دراوم  تسویپ  مدع  تروص  رد.تسویپ  حرش  اب  قباطم  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000775 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

4NO دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی هئارا  هباشم \ دراوم  تخاس  صوصخ  رد  تکرش  نیا  اب  یراکمه  مدع  تروص  رد  نینچمه  تخاس و  تامازلا  دات  ینف و  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تفن  ترازو  عبات  یاه  تکرش  رگید  اب  راک  ماجنا  نسح  همانیهاوگ  هرقف 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33491830-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ,...  ,... p/f vetec rotary plug control vales  types  72 .3/rp/f vetec rotary plug control vales  types  72 .3/r  تخاس تخاس ناونع : : ناونع 5858

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5750674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرم هنایاپ  یناشن  شتآ  تازیهجت  یراجت و  رفاسم و  نلاس  یاه  هناخ  روتوم  یزاسزاب  ریمعت و  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قامشاب

1101001173000080 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاههاگشورف  رد  اهالاکریاس  یشورفهدرخ  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

قامشاب یزرم  هنایاپ  یناشن  شتآ  تازیهجت  یراجت و  رفاسم و  نلاس  یاه  هناخ  روتوم  یزاسزاب  ریمعت و  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب لک  هرادا  نیا  ناسانشراک  دات  هب  هدوب و  یرابجا  یرادناتسا  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: 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

 - - ژافوش ژافوش گید   گید نشوب   نشوب ژافوش -  -  ژافوش گید   گید طسو   طسو هرپ   هرپ لماش   لماش یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   هناخروتوم   هناخروتوم یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
....و ....و ینیمز   ینیمز جیکپ   جیکپ ژافوش -  -  ژافوش لماک   لماک گید   گید ژافوش -  -  ژافوش گید   گید یترارح   یترارح رپس   رپس

5959
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس GSM-3- ددعدصکی RM-01 رطخ مالعا  متسیس  تومیر  هدنریگ  -2- ددع دصکی  KT-01 لدمرطخ مالعا  متسیس  دپیک  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 10 هد 4G لدمرطخ مالعا 

1101001024000115 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 210 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  حرش  هب  هپس  کناب  دنولا  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000540 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عومجم 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تادنتسم  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 6060

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6161
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5750944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  قیرح  ءافطا  لوسپک  ددع  دادعت 387  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09121765582 دازرف یاقآ  اب  یگنهامه  تهج 

1101005345000062 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 387 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش ودرادناتسا  زمر  لبیل و  یریگهردک و  دیلوت ، خیرات  یاراد  یمرگولیک  یاه 25 یدنب  هتسب  رد  هژیو CH84 و  هراشول  عون  زا  یفرصمردوپ  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدنزاس  هناخراک  زا  مالعتسا  تهج  کمایپ 

تسویپ لیاف  قبط 

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ددع   ددع دادعت  387387   دادعت ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 6262
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لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ارجا دیرخ و   ) قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001657000033 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LIOS یتراجت مان   OTS-4000 لدم قیرح  مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت تسویپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  تسا  یمازلا  هدش  هئارا  تسویپ  رد  هدننک  نیمات  اضما  رهم و  هارمه  هب  اه  رابنا  زا  مادک  ره  تمیق  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا 

 : یتسپ دک  لیبدرا ،  دحاو  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یگدنیامن  یمطاف  ناتسرامیب  یوربور  ماما  نابایخ  لیبدرا - لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4173834774

33479434-045  ، 33233200-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233248-045 :: 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

(( ارجا ارجا وو   دیرخ   دیرخ  ) ) قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6363
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رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5751480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000113 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-4 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   POTTER هدنزاس عجرم   POTTER یتراجت مان   PS-24 لدم قیرح  مالعا  هیاپ  اب  یدود  لانشنوناک  روتکتد  الاک :  مان 
میلقا نمیا  تاطابترا  یروانف و  هعسوت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  مالقا  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضاقتم دحاو  دات  الاک و  شزوما  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 20  هیوست 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  یرازگراب 
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلاسرا  روتکاف  شیپ  رد  اکن  یتایلمع  هقطنم  رد  هاگتسد  شزوما  بصن و  هنیزه 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلمع یتایلمع هقطنم   هقطنم ردرد   شزوما   شزوما وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   قیرح   قیرح نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6464
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهلوسپک یمامت  یشزومآ و  سالک  یراذگرب  هارمهب  ، تاحیضوت تمسق  رد  هدش  هتشون  تسیل  قبط  یناشن  شتآ  یاهلوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا ههام  روتکاف 6  هیوستددرگ  یم  لیوحت  یلاخ 

1101030642001027 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 435 دادعت : 

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

.ددع 6 ییولیک ددع و 1 5 ییولیک 2 ددع ،  101 ییولیک 6 ددع ،  91 ییولیک  12  ، ددع ییولیک 20   50 زاگ : ردوپ و  یاهلوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددع ییولیک 1  ددع و 3  195 ییولیک 6 ددع ،  14 ییولیک یس   : CO2 یاهلوسپک

 . ددع یرتیل 2  زاگ 10  بآ و  لوسپک 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 6565
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ ناتسرامیب  سیپساه  نامتخاس  تهج  قیرح  نالعا  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000270 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راکانب نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SENS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SENS یتراجت مان   ACT قیرح نالعا  لرتنک  لناپ   A 7 یرتاب الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

راکانب نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SENS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SENS یتراجت مان   ASL لدم قیرح  یریوصت  یتوص و  نالعا  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
راکانب نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SENS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SENS یتراجت مان   ACT لدم قیرح  نالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  .دشاب  یم  یتسویپ  لیاف  زاین  دادعت  کالم  دشاب و  یم  تسویپ  تساوخرد  لماک  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفعج سنهم  هاگشناد 09177151538  ینف  رظان  هرامش 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7686-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5751947f&g متسیس هحفص 30)ولبات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح قیرح نالعا   نالعا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا تازیهجت  تاموزلم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000117 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هنیدا یاقآ  - 08632152211 یرورض سامت  نفلت  رظن - دروم  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یملق یملق ژراش   ژراش لباق   لباق ریغ   ریغ یرتاب   یرتاب یایا -  -  هشیش   هشیش زویف   زویف ناشفا -  -  ناشفا قرب   قرب میس   میس لماش   لماش یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت وو   تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک سامت  هرامش  تسیمازلا -  تسویپ  مالعتسا  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هباشم -  دک  ناریا  وکسیس -  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09173140763 ینف :

1101093261000292 زاین :  هرامش 
هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مج راشفا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   CATALYST C2960S-24ST-S هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 33 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  ًافرص  اضاقت ، تاصخشم  - 2

( شنم قیدص  یاقآ   ) 071-38132490 ینف : تاماهبا  هب  خساپ  . 3
( یراصنا یاقآ   ) 071-38132495 دیرخ : سانشراک  . 4

ددرگیم هدننک  نیمات  فذح  هب  رجنم  هناماس  رد  ازجم )  ) یلام ینف و  داهنشیپ  لاسرا  مدع  - 5

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132495-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  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 09 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیفناک یزادنا و  هار  اب  هارمه   24se*3750 لدم وکسیس  چوس  درب  نیم  ددع  ود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000095 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح لباق   4G مدوم ددع   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000418 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نازاس هنیهب  یژرنا  شجنس  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  نازاس  هنیهب  یژرنا  شجنس  عیانص  هدنزاس  عجرم   RAIL 4G لدم میس  یب  اتید  مدوم  الاک :  مان 

سوت
هاگتسد 15 دادعت : 

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

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیفناک گنیفناک وو   یزادنا   یزادنا هار   هار اباب   هارمه   هارمه   2424sese ** 37503750 لدم   لدم وکسیس   وکسیس چوس   چوس درب   درب نیم   نیم ددع   ددع ودود   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6969

لمح لمح لباق   لباق   44GG مدوم   مدوم ددع   ددع   1515 ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 124 ھحفص 48 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  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 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

5751262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینوریب طیحم  راد ( درومرآ  دوم  لگنیس  روک  یرون 24  ربیف  یرتم  لور 2000  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001042000107 زاین :  هرامش 

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یرتم  هرقرق   PE شکور سنج  روک  زیاس 48  سیلیس  یداه  سنج   OBFC-NZ-MB 8x6 دک  NZ ربیف اب  دلیف  هلژ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس 
رتم 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  روتکاف  شیپ  نآ و  ریواصت  هدوب و  یمازلا  ناریناوت  طبترم و  زوجم  نتشاد.ددرگ  نیمات  زاین  یلک  حرش  قبط  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیمن هتفریذپ  زوجم  ناونع  هب  همانساسا  ددرگ  یراذگراب 

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3266026-0263  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفاب ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093472000034 زاین :  هرامش 

تفاب ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
9200i-24t-4g-e وکسیس چیئوس  - 

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

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

تسا یمازلا  کیتامروفنا  یهاوگ   . دوش همیمض  روتکاف  شیپ   . الاک دیئات  تفایرد و  زا  دعب  تخادرپ   9200i-24t-4g-e وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7851757716 یتسپ :  دک  تشادهب ،  زکرم  نامتخاس  - نامرد تشادهب و  هکبش  - ادهش راولب  تفاب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42423838-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423838-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ینوریب ینوریب طیحم   طیحم راد ( ( راد درومرآ   درومرآ دوم   دوم لگنیس   لگنیس روک   روک یرون  2424   یرون ربیف   ربیف یرتم   یرتم   20002000 لور   لور کیکی   ناونع : : ناونع 7171

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5751315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  وکسیس  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000260000059 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف تکرش  دک  ناریا  نیمه  قبط  تسا  هباشمدک  ناریاانمض 

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234862-084  ، 32227010-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریداقم تسرھف  اب  قباطم  درجورب  دابآ و  مرخ  یس  یپ  زکارم  لاقتنا  اتید و  نلاس  اب   PAP نلاس طابترا  یرارقرب  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022001208 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33429888-066  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط وکسیس   وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 7373

یسیس یپیپ   زکارم   زکارم لاقتنا   لاقتنا وو   اتید   اتید نلاس   نلاس اباب     PAPPAP  نلاس نلاس طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یزاجم  یلخاد  هکبش  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000192000042 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اتیپوس  هدنزاس  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 50-100   200x100x50 cm زیاس یکیتسالپ  راد  برد  قرب  گنیکنارت  الاک :  مان 

ییالاد کباب  هدننک 
هخاش 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  هدش  تبث  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامرک ،  یکشزپماد  لک  هرادا  - یا هفرح  ینف و  هرادا  بنج   - ریبکریما هار  راهچ  زا  دعب  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618893166

32110016-034  ، 32118035-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32118035-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 124 ھحفص 51 
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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 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F: " MH" POWER TOP DRIVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004807 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماظن هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   BLACK MAGIC یتراجت مان   Deckline - analog to sdi لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ینیچ سوت  یدیلوت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   EISENMANN یتراجت مان   RM202-COUPLING لدم یکینورتکلا  درب   profibus-dp تکوس الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/26 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

34148659-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F: " MH" POWER TOP DRIVEP/F: " MH" POWER TOP DRIVE ناونع : : ناونع 7676
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ناریا دالوف  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تخاس  ریز  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001006000042 زاین :  هرامش 
ناریا دالوف  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ کرادم  رد  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرهپس 09192699068 هناماسو  یزورون 091777329979  یاقآ  ینف  تالوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594643118 یتسپ :  دک  هرامش 1713 ،  نادیم - زا  رتالاب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84812207-021  ، 88909481-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88903715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپ یسمش  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093889000023 زاین :  هرامش 

روپ یسمش  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تیاباگم 40 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617766651 یتسپ :  دک  یرظتنم پ 1343 ،  دیهش  یوربور خ  دنوامد  یادتبا خ  نیسح  ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77558392-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77558392-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7777

یاهراوهام یاهراوهام وو   میسیب   میسیب میساب ، ، میساب یتارباخم   یتارباخم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف ناونع : : ناونع 7878
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مالیا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5751617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  وکسیس  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000260000060 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هام  کی  هجو  تخادرپ  تسا  هدنشورف  هدهعرب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  لقنو و  لمح  هیارک  هدوب  مالیا  هاگشناد  یزکرمرابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروصرظندروم  یالاک  لیوحتو  داتزا 

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234862-084  ، 32227010-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227661-084 :: 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 هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  لیابوم .  هدننک  تیوقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003109 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   NETOP هدنزاس عجرم   NETOP یتراجت مان   S-Wave 6F-OD-2.5/4-CPD01 لدم هارمه  نفلت  لانگیس  تیوقت  دربراک   Omni نتنآ الاک :  مان 

دیدج گرا  یتارباخم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 7979

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم لیابوم .  .  لیابوم هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 8080
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتسیریات رژراش  هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000419 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   PS4842 دک  A 42 نایرج تدش   V 48 ژاتلو یتارباخم  یتعنص و  دربراک  دم  چیئوس  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ع /   / 67 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/10  زا   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751831 :: هرازه هرازه :: 1401/07/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  حطس  رد  یصاصتخا  یاه  حرط  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروتسیریات یروتسیریات رژراش   رژراش هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 8181

یصاصتخا یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8282
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/126/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751834 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی 1401 رد  دبنگ  ناتسرهش  نیکرتشم   adsl ینابیتشپ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم نیمز و  یلم  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 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  چیئوس  هاگتسد  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001000000025 زاین :  هرامش 

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Proliant DL380G6 2xQC2.80 X5560 لدم  switch رورس الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یتناراگ  تدم  تاصخشم و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یروف  الاک  لیوحت 

.دشابن یعوجرم  یریمعت و  .دشاب  لانیجروا  وین و  اه  هاگتسد 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  اههاگتسد  لماع  متسیس  هخسن  نیرخآ  بصن 

1994643313 یتسپ :  دک  پ56 ،  نکسم -  کناب  بنج  یماظتنا -  یورین  هارراهچ  یمادخ - نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88782132-021  ، 88870023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88782133-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم   ads lads l ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8383

چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  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 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب یانهپ  دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  رد  قیقد  تاصخشم  اب  تکرش  نیا  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  هدش  دافتسا ه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ip 4 اب

1101001051000218 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ تباث  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 310-1 دناب یانهپ  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
نیسکا

تیاباگم 1 دادعت : 
1402/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب 16.67 یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  همیب  تاروسک  لمح و  بصن و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فیرش یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5751940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدابع 09122977614 مناخ  - unifi ap ac pro تنیوپ - سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003058000041 زاین :  هرامش 
فیرش یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدابع 09122977614 مناخ  - unifi ap ac pro تنیوپ - سسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1458889694 یتسپ :  دک  فیرش ،  یتعنص  هاگشناد  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66164845-021  ، 66164441-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66022715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب دناب   دناب یانهپ   یانهپ دشاب   دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم اباب   تکرش   تکرش نیا   نیا تساوخرد   تساوخرد دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هه   دافتسا   دافتسا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ipip   44

8585

unifi ap ac prounifi ap ac pro تنیوپ - - تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 8686
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GLC هارمه هب  رودتوا  تروپ  تروپ و 4  چوس 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000401 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بایرد یداه  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   INTELLITECH یتراجت مان   TK-407K لدم تروپ  چیئوس 4  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GLCGLC  هارمه هارمه هبهب   رودتوا   رودتوا تروپ   تروپ   44 وو   تروپ   تروپ   1616 چوس   چوس ناونع : : ناونع 8787
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یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ Rs232 و کی   , سا یپ  یج  یاراد   , lan تروپ  5  , تراک میس  ود   Industrial modem robustel 1520 مدوم ددع   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Ip30 یاراد  Rs484 تروپ کی 

1101003045000162 زاین :  هرامش 
یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

شکور اب  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   FSK-M104 لدم اتید  لاقتنا  یریگ و  هزادنا  تهج   Ethernet و RS485 و RS232 یاه تروپ  اب   4G مدوم الاک :  مان 
ریوک دمرس  رادیف  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ینوفلس 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دوش  هداد  تمیق  یتساوخرد  یاه  مدوم  طقف  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  .دشابیم   1404 دادرخ دیسررس  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروص  هب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  POE تیلباق اب  تراکمیس  رالولس 2  یتعنص  رتور  نمض  رد.ددرگ  یراددوخ  هباشم  دراوم  تمیق  داهنشیپ 

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lanlan تروپ   تروپ   55  , , تراک تراک میس   میس ودود     Industrial modem robustel 1520Industrial modem robustel 1520 مدوم   مدوم ددع   ددع   2 020 ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548012  هرامش  یطابترا ) هکبش  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985004829 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1   KS41 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف یطابترا -  -  یطابترا هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 124 ھحفص 60 
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س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5752025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TP-Link 6 AX1500 رتور تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000068 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  همیمض  تسویپ  هب  یلصا  تاصخشم 

دوش همیمض  سانشراک  یسررب  تهج  روتکاف  شیپ  امتح 

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88058931-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5752027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قبط  تروپ  کت   NIC: HPE infiniBand EDR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003174000106 زاین :  هرامش 

یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82Q PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991745681 یتسپ :  دک  ندال پ 20 ،  یلامش خ  ییاهب  خیش  اردصالم خ  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83532022-021  ، 83532014-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TP-Link  6  AX1500TP-Link  6  AX1500 رتور   رتور ناونع : : ناونع 9090

تروپ تروپ کتکت     NIC: HPE infiniBand EDRNIC: HPE infiniBand EDR ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5752031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراکزور هیوست.دامرف 45  هجوت  لیذ  تاحیضوت  هب  افطل.دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  لیاف.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030708000423 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشمودشابیمزایندروم هدشرکذ  تاصخشم  قبطالاک.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دوش  هداد  تمیقزاین  یلک  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  تریاغم  تروصرد.دشابیم  یمازلا  تسویپروتکاف  شیپ  هئارا.دوبدهاوخنداتدروم 

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

71732215-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینابیتشپ5750566 یربا و  تینما  ( CDN  ) اوتحم عیزوت  هکبش  سیورس  هحفص 21)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5750953 هنایار  یاه  هاگتسد  تازیهجت و  اه ،  متسیس  هناریگشیپ  تاریمعت  هحفص 21)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زودنیو و5751402 رازفا  مرن  هارمه  تشگنارثا ) تراک و  هرهچ ،  ) بایغ روضح و  هاگتسد  زاین  دروم  یالاک 
دودحمان ربراک  ینابیتشپ  تیلباق  اب  بو  تحت  رازفا  مرن 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قرب5751430 هکبش  یروشک  هاگولگ  عفر   ICT تازیهجت هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کت5751638 نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  راهچ  یزادنا  هار  هحفص 21)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5751832 شیاپ  یصاصتخا  یاهحرط  هژورپ  هحفص 73)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5751833 شیاپ  یصاصتخا  یاه  حرط  هژورپ  هحفص 73)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقیفلت5751835 کالپ  بصنو  تخاس  دیلوت و  یحارط ،  تاعالطا ،  دورو  هحفص 63)یناسرزورب ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

N10 1 .224HON10 1 .224HO لدم   لدم   mm  55 لوط   لوط   FTP CAT6 LSZHFTP CAT6 LSZH  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5750582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاگتسد کی  دادعت (   GTv 55MU 732 S سالپ یج  چنیا  نویزیولت 55  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000622 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شناد نارتسگ  انرب  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  یتراجت  مان   GVL-55JH18 لدم  in 55 زیاس  video wall یرس  LED رگشیامن الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابن هباشم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

تاقلعتم5751363 هارمهب  چنیا  یتعنص 55  هحفص 30)رگشیامن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

inin   5555 زیاس   زیاس   video wallvideo wall یرس   یرس   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفد ینیمز  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000226 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیسح ریما  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رجف  دهشم  هدنزاس  عجرم   m 3 لوط ییوردوخ  ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکیلوردیه  یکینورتکلا و  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 

هداز هللا  دبع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  ملق  حرش  تسین .  زاین  دروم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوردوخ ییوردوخ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ دربراک   دربراک یکیلوردیه   یکیلوردیه وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا ینیمز   ینیمز دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاهنیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000175 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیورایتخب راولب  رباعم  ییانشور  هعسوت  هیورانب  ناتسرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000000829 زاین :  هرامش 

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

هوژرپ 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیورایتخب راولب  رباعم  ییانشور  هعسوت  هیورانب  ناتسرال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

52333990-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9595

راولب راولب رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 9696
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یوضر ناسارخ  ناتسا  دابآ  مکح  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5751479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش دیق  تاصخشم  اب  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  ار  دوخ  زاین  دروم  یاه  کئیازوم  دراد  رظن  رد  دابآ  مکح  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیآ یم  لمع  ههب  توعد  نایضاقتم  زا  اذا  دیامنیرادیرخ 

1101093292000014 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  دابآ  مکح  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نیوج رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایضاقتم زا  اذا  دیامنیرادیرخ  هدش  دیق  تاصخشم  اب  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  ار  دوخ  زاین  دروم  یاه  کئیازوم  دراد  رظن  رد  دابآ  مکح  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیآ یم  لمع  ههب  توعد 

9648115561 یتسپ :  دک  دابا ،  مکح  یرادرهش  دابا –  مکح  رهش  نیوج –  ناتسرهش  نیوج ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45244074-051  ، 45243388-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45244074-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربک حرط  هفرط  ود  یرتم   9 غارچ هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093419000058 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ./. تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5616733581 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هقطنم 4  رایط  میحر  لپ  بنج  تدحو  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475257-045  ، 33475258-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475257-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم یاه   یاه کئیازوم   کئیازوم ناونع : : ناونع 9797

هفرط هفرط ودود   یرتم   یرتم   99 غارچ غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 124 ھحفص 66 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pj5kreqbfh7hs?user=37505&ntc=5751479
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5751479?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f7unpqawavc9x?user=37505&ntc=5751560
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5751560?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ینامیلس ) مساق  جاح  دیهش   ) رهش یبرغ  بونج  علض  یدنبرمک  لیمکت  تهج  ینامیپ  تروصب  عطقنم  دتمم و  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  تاصخشم 

1101005612000095 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لوط رتم  1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  هارمه 09369705334  هرامش  اب  کیفارت  مرتحم  سانشراک  لدیوق  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816776111 یتسپ :  دک  یوخ ،  یرادرهش  ییاون  خیش  راولب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36336661-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36336676-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنبرمک یدنبرمک لیمکت   لیمکت تهج   تهج ینامیپ   ینامیپ تروصب   تروصب عطقنم   عطقنم وو   دتمم   دتمم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ددرگ یراذگراب  اددجم  لیمکت و  یتسویپ  تسیل  ساسارب  یگنر 40*40*3  کازوم  هیلخت  لمح و  یریگراب ، هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090595000207 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یزیزع ءانیم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   40x40 cm داعبا یگنر  ینتب  کازوم  الاک :  مان 

ددع 25000 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یسابع جریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینتب   30x30x6 cm یتخرد رود  وربآ  هکبش  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یولع  یلالج و  دازرهش  میرم و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف   40x40 cm داعبا  B87 حرط دک  درز  انیبان  کازوم  الاک :  مان 

یولع یلالج و  دازرهش  میرم و 
ددع 3125 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیباب یم  قوف  داروم  هیلک  ددرگ ، یراذگراب  اددجم  لیمکت و  یتسویپ  تسیل  ساسارب  یگنر 40*40*3  کازوم  هیلخت  لمح و  یریگراب ، هیهت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب نارمع  دحاو  دات  دروم 

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

33** 4040 ** 4040 یگنر   یگنر کازوم   کازوم هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح یریگراب ، ، یریگراب هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  یتسپدک  دمورف و  یرادرهش  یقیفلت  کالپ  بصنو  تخاس  دیلوت و  یحارط ،  تاعالطا ،  دورو  یناسرزورب ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001528000058 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 2300 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  اب  یتسپدک  دمورف و  یرادرهش  یقیفلت  کالپ  بصنو  تخاس  دیلوت و  یحارط ،  تاعالطا ،  دورو  یناسرزورب ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

3332277-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگراب  یراذگ و  تمیق  یتسویپ و  تسیل  قبط  یقرب  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000264 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقرب ییانشور  تازیهجت  دیلوت  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  یراذگ و  تمیق  یتسویپ و  تسیل  قبط  یقرب  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38234899-083  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقیفلت یقیفلت کالپ   کالپ بصنو   بصنو تخاس   تخاس وو   دیلوت   دیلوت یحارط ،  ،  یحارط تاعالطا ،  ،  تاعالطا دورو   دورو یناسرزورب ،  ،  یناسرزورب ناونع : : ناونع 10 110 1

دوش دوش یراذگراب   یراذگراب وو   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 124 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bnw8xuls3vtde?user=37505&ntc=5751835
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5751835?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xu9gjtyxqsmrr?user=37505&ntc=5751995
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5751995?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یسرزاب5751466 هحفص 30)تیگ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5751083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب برد  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000132 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 

) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یقرب یقرب برد   برد لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشقو سابعردنب ) ) سراف جیلخ  بعش  هرجنپو  برد  ظفاحم  یقرب  یا  هرکرک  یاهبرد  بصنو  لقنو  لمحو  تخاس  - مالقا هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یروف  ) تسویپ تاصخشمو  تادنتسم  افرص  ساسا  رب  شیکو 

1101003781000036 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
تراپ 3 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ساسا رب  شیکو  مشقو  سابعردنب ) ) سراف جیلخ  بعش  هرجنپو  برد  ظفاحم  یقرب  یا  هرکرک  یاهبرد  بصنو  لقنو  لمحو  تخاس  - مالقا هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  مالعتسا  هئارا  لیمکت و  یروف )  ) تسویپ تاصخشمو  تادنتسم  افرص 

7916686138 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  بعش  تیریدم  نامتخاس  ماما -  نادیم  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333310-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344011-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش هرجنپو   هرجنپو برد   برد ظفاحم   ظفاحم یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک یاهبرد   یاهبرد بصنو   بصنو لقنو   لقنو لمحو   لمحو تخاس   تخاس -- مالقا مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد   :: 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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و  لحارم  لک  - یفرصم تاعطق  ینابیتشپ  ربتعم و  یتناراگ  اب  - یدورو برد  ییوزاب  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101093121000028 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

سراپ نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  یتراجت  مان   PANA 31 لدم کیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و  لحارم  لک  - یفرصم تاعطق  ینابیتشپ  ربتعم و  یتناراگ  اب  - یدورو برد  ییوزاب  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوخ ،  ایبنالا  متاخ  یصصخت  هاگنامرد  روا  یداش  رختسا  یور  هبور  رصعیلو  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5815834741

36267707-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36267710-044 :: 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

یدورو یدورو برد   برد ییوزاب   ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 105105
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ورین ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5751402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیلباق اب  بو  تحت  رازفا  مرن  زودنیو و  رازفا  مرن  هارمه  تشگنارثا ) تراک و  هرهچ ،  ) بایغ روضح و  هاگتسد  زاین  دروم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دودحمان ربراک  ینابیتشپ 

1101000002000091 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ریدغ  شزادرپ  حرط و  هدنزاس  عجرم   TIMMY یتراجت مان   TM-A1 لدم تراک  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
ریدغ شزادرپ  حرط و  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دودحمان ربراک  ینابیتشپ  تیلباق  اب  بو  تحت  رازفا  مرن  زودنیو و  رازفا  مرن  هارمه  تشگنارثا ) تراک و  هرهچ ،  ) بایغ روضح و  هاگتسد  زاین  دروم  یالاک 

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

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

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوردوخ5751055 ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکیلوردیه  یکینورتکلا و  ینیمز  دنب  هحفص 63)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یسرزاب5751466 هحفص 30)تیگ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیلباق تیلباق اباب   بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن وو   زودنیو   زودنیو رازفا   رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه تشگنارثا ) ) تشگنارثا وو   تراک   تراک هرهچ ، ، هرهچ  ) ) بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک ناونع : : ناونع
دودحمان دودحمان ربراک   ربراک ینابیتشپ   ینابیتشپ

106106
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5750589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP لاتیجید یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000016 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیاپ غلبم  تمسق  رد  تسویپ (  دادرارق  رد  دوجوم  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  IP لاتیجید یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  غلبم  لک  عمج 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دیدزاب  دهعت  هگرب  دیاب  تسیمازلا و  دیدزاب.یتسویپ  تساوخرد  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  اقترا  بصن و  دیرخ ، 

1101091558000044 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  تیاغل 14:00  تعاس 08:00  زا  دیدزاب.دشاب  راکنامیپ  هدهع  رب  تاعطق  تست  باهذ و  بایا  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1356667876 یتسپ :  دک  زربلا ،  یناگرزاب  تامدخ  هلغ  تکرش  یئوچک  نادنز  بنج  یئوجک  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36621090-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36621090-026 :: 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

IPIP لاتیجید   لاتیجید یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع 107107

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس اقترا   اقترا وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5750985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  هرادا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوفزد ، رهشهامردنب ، ناگدازآ تشد  ، کشمیدنا ، رتشوش ، نادابآ

1101020012000028 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاجم ناتسزوخ  یتینماو  یتظافح  عجارمزا  تیحالص  هیدیئات  یاراد  یتینما  یاه  متسیس  کینورتکلا و  تظافح  تازیهجت  هدننک  نیمات  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  هب 

6134788439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  هقبط  بنج 5  - ناتسلگ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737037-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737048-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5751313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091558000045 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهزور تیاغل 14:00  تسیمازلا 7:00  دیدزاب  / تسیمازلا دادرارقددقع  / دشابیم راکنامیپ  هدهع  رب  تاعطق  تست  هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک

1356667876 یتسپ :  دک  زربلا ،  یناگرزاب  تامدخ  هلغ  تکرش  یئوچک  نادنز  بنج  یئوجک  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36621090-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36621090-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 109109

یتسویپ یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091624000088 زاین :  هرامش 
درجورب نارمچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  یراسناوخ  یاقآ  هرامش 09168767696  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915688486 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  راتسرپ  نادیم  نارمچدیهش  ناتسرامیب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42514001-066  ، 42514000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532173-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  ینابیتشپ  ینارمع و  یاه  حرط   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094636000006 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ینابیتشپ  ینارمع و  یاه  حرط  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتناراگ  یاراد  اه  نیبرود  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یداصتقا  هسانش  اب  یمسر  روتکاف  یاراد  هدنشورف  - 2

ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - 3

1417614411 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  کالپ 20  نوارب  دراودا  نابایخ  شبن  ردآ  نابایخ 16  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66416953-021  ، 61112440-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465829-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 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

5751601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  تازیهجت و  تسیل  ، طیارش ساسارب  ناشاک  هبعش  یلم  کناب  نامتخاس  هکبش  بصن  تامدخ  ماجنا  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لک  عمج  )

1101001195000012 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 1 دادعت : 

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

روتکاف و شیپ  ، تسویپ کرادم  تازیهجت و  تسیل  ، طیارش ساسارب  ناشاک  هبعش  یلم  کناب  نامتخاس  هکبش  بصن  تامدخ  ماجنا  تازیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لک  عمج  ) ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  یتساوخرد  کرادم 

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: 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

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030228000198 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
تساوخرد ربارب  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هطوبرم  سانشراک  دات  دروم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لقن  لمح و  یموب  یاهتکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718814474 یتسپ :  دک  یدضتعم ،  ناتسرامیب  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250525-083  ، 37259002-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246346-083 :: 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

کناب کناب نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش بصن   بصن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 113113

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  تساوخرد  نامرک (  ناتسا  یاههاگتسیا  زکارم و  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001210 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

همانراهظاو یهاوگ  هئارا  تسا  یمازلا  هناماسرد  هدش  اضما  ورهم  تمیقزیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  ینیسح  یاقآ  09132410602 ای یاه 03432226695 هرامشابرتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامزرد  هدوزفا  شزرا 

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

32232500-034  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ص/64 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751832 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ برغ  یریوصت  شیاپ  یصاصتخا  یاهحرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا وو   زکارم   زکارم یتظافح   یتظافح وو   ینمیا   ینمیا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 115115

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ یصاصتخا   یصاصتخا یاهحرط   یاهحرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) 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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/09  زا   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751833 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ قرش  بونج و  یریوصت  شیاپ  یصاصتخا  یاه  حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5751326 تراظن  یاهنیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یاهب  هحفص 63)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " 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

5750582in 55 زیاس  video wall یرس  LED هحفص 63)رگشیامن لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

یناشن5750887 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 38)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5750938 مالعا  متسیس  هحفص 38)ینابیتشپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5751248( ارجا دیرخ و   ) قیرح مالعا  هحفص 38)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتایلمع5751480 هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  هحفص 38)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ یصاصتخا   یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1171 17
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5751940unifi ap ac pro تنیوپ - هحفص 45)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و ...و گنیجیپ - - گنیجیپ نوفورکیم   نوفورکیم یتارباخم - - یتارباخم هدنتسرف   هدنتسرف وو   هدنریگ   هدنریگ یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک  - - میس میس یبیب   نفلت   نفلت زکرم   زکرم نفلت -  -  نفلت زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 118118
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P/F "BOSCH"PUBLIC ADDRESS AND GENERAL ALARM(PAGA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003684 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رایس تاطابترا  نونف  تکرش  هدنزاس  عجرم  لدم 25  لیابوم  لسن 2/5   BSC 256 TRX نفلت زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
رایس تاطابترا  نونف  تکرش  هدنزاس  عجرم  لدم 25  لیابوم  لسن 2/5   BSC 512 TRX عون نفلت  زکرم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

راملت  VDA - 771 لدم نفلت  زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
رایس تاطابترا  نونف  تکرش  هدنزاس  عجرم  لدم 25  لیابوم  لسن 2/5   BSC 128 TRX نفلت زکرم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم   DECT لدم میس  یب  نفلت  زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
متسیس نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA هدنزاس عجرم   20W power amplifier یتراجت مان   STE-N یتارباخم هدنتسرف  هدنریگ و  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL NETWORKS هدنزاس عجرم   MITEL یتراجت مان   MN3300 لدم  1GB Ram Controller نفلت زکرم  الاک :  مان 

ایوپ کت  انشآ  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BOSCH هدنزاس عجرم  وریواپ  یتراجت  مان   PVA-15CST لدم  CALL STATION گنیجیپ نوفورکیم  الاک :  مان 

نمیا اگار  دنمشوه  تیریدم 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
تیریدم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BOSCH هدنزاس عجرم  انلپ  یتراجت  مان   LBB1950/10 لدم  CALL STATION گنیجیپ نوفورکیم  الاک :  مان 

نمیا اگار  دنمشوه 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  هیهت و  تسویپ  ینف  تاصخشم  ساسا  رب  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  یمالعا ، دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

تفرگ دهاوخن  رارق  دات  دروم  یدنه  ینیچ و  یالاک  دوب - دهاوخ  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

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

83768035-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نوفورکیم5750817 یتارباخم - هدنتسرف  هدنریگ و  یکینورتکلا  تراک   - میس یب  نفلت  زکرم  نفلت -  زکرم 
...و گنیجیپ -

هحفص 80) گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   17/924/913/320: دروارب ( 4011033  ) هقطنم یرادا  یاه  نامتخاس  تاسیسات  یرادهگن  ریمعت و  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   17/050/844/803 دروارب : نادنملاس  نیلولعم و  ددرت  تهج  هقطنم  حطس  یاهور  هدایپ  اه و  ناتسوب  رباعم  یزاس  بسانم  یزاسهب و  تایلمع  - 2

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح 

هام  12 ارجا :  تدم 

یاهدادرارق هرادا  مجنپ -  هقبط  هقطنم 5 -  یرادرهش  دابآ -  نسح  هاگتسیا  یناشاک -  هلا  تیآ  نابایخ  هیقداص -  مود  هکلف   :: سردآ سردآ
هقطنم 5 یرادرهش  یمومع  طباور 

:: 841617 و 84161202 نفلت :: business.tehrrari.ir-نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس یاهور   یاهور هدایپ   هدایپ وو   اهاه   ناتسوب   ناتسوب 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
تهج تهج هقطنم   هقطنم

1 191 19
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نارهت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   ) زور تدم 10  هب  یهگآ  راشتنا  خیرات  :: ز  اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
( رخآ زور 

5750831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قارشا یارسگنهرف  زبس  یاضف  یرادهگن  ظفح و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 1/000/000/000  لایر  دروارب 18/500/000/000  غلبم 

هیحان 9  زبس  یاضف  یرادهگن  ظفح و  تایلمع 
لایر نیمضت 4/000/000/000  لایر  دروارب 74/000/000/000  غلبم 

مراهچ  تبون  هقطنم 4  برغ  هنهپ  یحاون 1و2و3و4و7  یاه  ینیچ  هکشخ  تبیثت  نادنملاس و  نیلولعم و  ددرت  تهج  رباعم  یزاسهب  یسدنه  حالصا  تایلمع 
لایر  نیمضت 800/000/000  لایر  دروارب 16/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ریبد فکمه ، هقبط  هقطنم 4 ، یرادرهش  نامتخاس  یناخرهاط ،  دیهش  نابایخ  شبن  ماگنه ، نابایخ  تلاسر ، نادیم  : اهداهنشیپ میلست  لیوحت و  لحم   :: سردآ سردآ
هقطنم هناخ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکشخ هکشخ تبیثت   تبیثت وو   نادنملاس   نادنملاس وو   نیلولعم   نیلولعم ددرت   ددرت تهج   تهج رباعم   رباعم یزاسهب   یزاسهب یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع زبس - - زبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن وو   ظفح   ظفح تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
ینیچ ینیچ

120120
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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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلکسا  - رادص راولب  - یناقلاط رهشوب خ  تمدخ : لحم  سردآ.یتسویپ  راک  حرش  قیط  ردانب  رگید  هب  اهروانش  ددرت  زوجم  ذخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب هراق  تالف  تفن  تکرش 

1101093631003112 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلحاس یاه  بآ  ییایرد و  لقنو  لمح  سیورس :  مان 
روانش 1 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالف تفن  تکرش  هلکسا   - رادص راولب  - یناقلاط رهشوب خ  تمدخ : لحم  سردآ.یتسویپ  راک  حرش  قیط  ردانب  رگید  هب  اهروانش  ددرت  زوجم  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهشوب هراق 

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

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

رباعم5750750 یزاس  بسانم  یزاسهب و  تایلمع  - یرادا یاه  نامتخاس  تاسیسات  یرادهگن  ریمعت و 
تهج هقطنم  حطس  یاهور  هدایپ  اه و  ناتسوب 

هحفص 19) ددرت  ( ددرت

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

ددرت5750831 تهج  رباعم  یزاسهب  یسدنه  حالصا  تایلمع  زبس - یاضف  یرادهگن  ظفح و  تایلمع 
ینیچ هکشخ  تبیثت  نادنملاس و  نیلولعم و 

هحفص 19) ددرت  ( ددرت

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

ییوردوخ5751055 ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکیلوردیه  یکینورتکلا و  ینیمز  دنب  هحفص 63)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهشوب5751901 تمدخ : لحم  سردآ.یتسویپ  راک  حرش  قیط  ردانب  رگید  هب  اهروانش  ددرت  زوجم  ذخا 
رهشوب هراق  تالف  تفن  تکرش  هلکسا   - رادص راولب  - یناقلاط خ 

هحفص 19) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هلکسا هلکسا  - - رادص رادص راولب   راولب -- یناقلاط یناقلاط خخ   رهشوب   رهشوب تمدخ : : تمدخ لحم   لحم سردآ.یتسویپ   سردآ.یتسویپ راک   راک حرش   حرش قیط   قیط ردانب   ردانب رگید   رگید هبهب   اهروانش   اهروانش ددرت   ددرت زوجم   زوجم ذخا   ذخا ناونع : : ناونع
رهشوب رهشوب هراق   هراق تالف   تالف تفن   تفن تکرش   تکرش

12 112 1
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلابک لالح  تلابک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000044 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
رادیاپ داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   BAYMET یتراجت مان  یمرگولیک  هسیک   mm 1-0 یدنب هناد  تلابک  ردوپ  الاک :  مان 

مرگولیک 26 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   GITI KCC یتراجت مان  بلح  یدنب  هتسب  عون  یرتیل  مجح   FIREMASK3500-B گنر دک  قیرح  دض  یسکوپا  گنر  رندراه  هدننک  تخس  الاک :  مان 
اسآ یتیگ  یئایمیش  یتعنص و  یدیلوت  هدننک 

رتیل 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا.دامرف  هعجارم  تسویپ  رد  اضاقت  حرش  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  تهج.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب اضاقت  رادقم  اب  قباطم  یدنب  هتسب  عون.دشاب 

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31312242-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلابک تلابک لالح   لالح وو   تلابک   تلابک ناونع : : ناونع 122122
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مب یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرس دض  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092094000001 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  مب  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661434868 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  دیهش  نابایخ  یتخت -  نابایخ  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44212191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44212191-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  ( هباشم دک  ناریا  ) یناشن شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001030 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیزگیاج دنرب  زا  افطل  ( هدش جرد  یتسویپ  لیاف  رد  لماک  روط  هب  شرافس  ) ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  امتح  - هباشم دک  ناریا  - ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشن هدافتسا 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029260-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقرس تقرس دضدض   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف (( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 124124
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5750887 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 38)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5750938 مالعا  متسیس  هحفص 38)ینابیتشپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5750944 ءافطا  لوسپک  ددع  دادعت 387  هحفص 38)ژراش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاجن5751182 دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا ، تامدخ  هحفص 7)هئارا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تلابک5751200 لالح  هحفص 7)تلابک و  قیرح  ( قیرح

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

5751248( ارجا دیرخ و   ) قیرح مالعا  هحفص 38)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتایلمع5751480 هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  هحفص 38)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تقرس5751643 دض  برد  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5751886 نالعا  هاگتسد  هحفص 38)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ددرگ5751898 هعلاطم  تسویپ  لیاف  ( هباشم دک  ناریا  ) یناشن شتآ  هحفص 7)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

5751947f&g متسیس هحفص 30)ولبات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5752053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  قرغتسم و ...  تاتسوم  رت  امد -  رتومرت  یتعنص -  شکاوه  غارچ -  هیاپ -  راهچ  هلر  لماش :  لاکیرتکلا  مزاول  ملق  58 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا  حرش 

1101001010000157 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SZ MV لدم دادما  لمعلاروتسد  + تاجن یاصع  + قیاع شکتسد  + قیاع هیاپ  راهچ  + قرب ژاتلو  روتکتد  تایوتحم  قرب  قیاع  ینمیا و  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SOFAMEL هدنزاس عجرم   SOFAMEL یتراجت مان  یتس  هتسب 1   VOLTAGE

تس 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  روتکافشیپ  تسویپ  هنومن و  هیارا  - طرشو دیق  یب  ضیوعت  تنامضو  یتناراگ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  لاکیرتکلا  مزاول  ملق  58 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126948955 -- تسا هدنشورف  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک  - تسیمازلا

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

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

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

یتایلمع5751480 هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  هحفص 38)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رت5752053 امد -  رتومرت  یتعنص -  شکاوه  غارچ -  هیاپ -  راهچ  هلر  لماش :  لاکیرتکلا  مزاول  ملق  58
قرغتسم تاتسوم 

هحفص 87) روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قرغتسم قرغتسم تاتسوم   تاتسوم رترت   امد -  -  امد رتومرت   رتومرت یتعنص -  -  یتعنص شکاوه   شکاوه غارچ -  -  غارچ هیاپ -  -  هیاپ راهچ   راهچ هلر   هلر لماش :  :  لماش لاکیرتکلا   لاکیرتکلا مزاول   مزاول ملق   ملق 5858 ناونع : : ناونع 125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SONY NX5R یرادربملیف نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000211 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتشد رادناهج  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   NX5 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع یراذگراب -  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  - ربتعم یتناراگ  یاراد  الاک  نیمضت - الاک  تلاصا  تسین -  لوبق  لباق  نیزگیاج  لدم  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف  - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - هدننک نیمات  فذح  روتکاف  شیپ  لاسرا 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرصبو یعمس  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000514 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  اب  قباطم  ادص  طبض  هاگتسدو  لاتیجید  ردروکر  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  قباطم  ادص  طبض  هاگتسدو  لاتیجید  ردروکر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043192-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SONY SONY NX5RNX5R یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126

یرصبو یرصبو یعمس   یعمس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 127127

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / هباشمدک ناریا  / ینف تاصخشم  قباطم  اقیقد  یساکع  نیبرود  تازیهجت  ملق  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسودیلع 09179736826 یگنهامه  / ههام

1101093035000522 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نابوخ رهش  تراجت  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   GP-L90B لدم  V 9 یرادرب ملیف  نیبرود  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

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

/ یراک هام  کی  تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسا / هباشمدک  ناریا  / ینف تاصخشم  قباطم  اقیقد  یساکع  نیبرود  تازیهجت  متیآ   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسودیلع 09179736826 یاقآ  یگنهامه  هرامش 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5750589IP لاتیجید یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 73)سیورس ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5750700 یاه  نیبرود  متسیس  اقترا  بصن و  هحفص 73)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5750794 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هحفص 20)نیمات ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5750911 رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5750935SONY NX5R یرادربملیف هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5750985 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تایلمع  هحفص 73)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5751313 تساوخرد  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 73)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5751317 تسیل  قبط  تاقلعتم  نیبرود و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرادرب یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 128128

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 " ) " ) 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

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

تاقلعتم5751325 هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5751326 تراظن  یاهنیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یاهب  هحفص 63)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرصبو5751389 یعمس  هحفص 20)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادرب5751439 ملیف  نیبرود  هحفص 20)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود

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

هحفص 73)نیبرود5751669 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5751701 یاه  نیبرود  هحفص 20)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/061 :: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش تعاس 12  ات  دانسا  لیوحت  تفایرد و   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16 یرادا 8  تاعاس 

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/07/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

زا یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  رگ و  هصقانم  تکرش  بناج  زا  ربتعم  همان  یفرعم  لایر -  نازیم 700.000.000  هب  یکناب  همان  تنامض  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه   - Mainframe ریغ یاه  هنایار  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس 

هناخ ریبد  فکمه ، هقبط  کالپ 6 ، یوجاوخ ، عطاقت  قباس ،) ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ، : یناشن  :: سردآ سردآ
تاصقانم

کیتامروفنا تامدخ  تکرش  یزکرم  هناخریبد  قوف ، سردآ  یداهنشیپ ، تاکاپ  لیوحت  لحم 

یعاجش 27370 یاقآ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMC UNIT480 زاس هریخذ  هاگتسد  کی  هیلوا  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7860634204 هاگشناد  تسارح  یزکرم  داتس  بالقنا  نادیم  تفریج   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5751269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یبنج  یاهنامتخاس  اهارسرومام و  یزاسهب  یزاسزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001181000019 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادمه ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  نایچشرف -  ناتسرامیب  یور  هبور  یقشع -  هدازریم  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6516643181

38282081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38260822-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMC UNIT480EMC UNIT480 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   هیلوا   هیلوا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

نادمه نادمه ناتسا   ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یبنج   یبنج یاهنامتخاس   یاهنامتخاس وو   اهارسرومام   اهارسرومام یزاسهب   یزاسهب وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  زیاس  تاصخشم و  اب  هکیت  ود  راک  سابل  تسد  ینمیا و 35  شفک  تفج  دادعت 35  تسا ،  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم زاین  دروم 

1101091319000086 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دنهس نایتکوش  نالیم  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  نالیم  نمیا  یتراجت  مان  یتفج  نتراک 10  زیاس 46-38  یمرچ  سنج  پلآ  لدم  هنادرم  ینمیا  شفک  الاک :  مان 
نتراک 70 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.دشابیم زاین  دروم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  اب  هکیت  ود  راک  سابل  تسد  ینمیا و 35  شفک  تفج  دادعت 35  تسا ،  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  هدننک  تساوخرد  دحاو  هب  الاک  هنومن  هئارا  تسویپ و  لیاف  هب  هعجارم  یراذگ  تمیق  زا  لبق  دشابیم ،  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56882052-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5752005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ تفن  رابنا  یناشنشتآ  بآ  نزخم  رد  یزاس  هریخذ  تهج  بآ  رتیل  نویلیم  راهچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000133 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رجف یمیشورتپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یبعکم  رتم  یندیماشآ  بآ  الاک :  مان 

بعکم رتم  400 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکیت هکیت ودود   راک   راک سابل   سابل تسد   تسد   3535 وو   ینمیا   ینمیا شفک   شفک تفج   تفج   3535 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 132132

راهباچ راهباچ تفن   تفن رابنا   رابنا یناشنشتآ   یناشنشتآ بآبآ   نزخم   نزخم ردرد   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج بآبآ   رتیل   رتیل نویلیم   نویلیم راهچ   راهچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

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

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

زاس5750763 هریخذ  تازیهجت  لیوحت  هحفص 91)نیمات و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس5750901 هدایپ  یزاس و  هریخذ  یشزادرپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یفیک  یبایزرا 
BC/DR یاهراکهار

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5751015EMC UNIT480 زاس هریخذ  هاگتسد  کی  هیلوا  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  هحفص 91)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نادمه5751269 ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یبنج  یاهنامتخاس  اهارسرومام و  یزاسهب  هحفص 91)یزاسزاب و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکیت5751312 ود  راک  سابل  تسد  ینمیا و 35  شفک  تفج  هحفص 91)دادعت 35  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

راهباچ5752005 تفن  رابنا  یناشنشتآ  بآ  نزخم  رد  یزاس  هریخذ  تهج  بآ  رتیل  نویلیم  راهچ  هحفص 91)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 7/30هرامش زا  تیاغل  تیاس 1401/07/11  زا   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 14/30 حبص 

زورما تصرف   :: عبنم حبصعبنم تعاسات 10  تیاغل   1401/07/17  - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751011 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/07/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یورین طسوت  ات  اهدنب  هار  تیاده  هعبات و  یاهنامزاس  یرادرهش و  ریغ  تاسیسات و  یرادا ، یاهنامتخاس  نکاما ، یکیزیف  تظافح  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلودیکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یناسنا 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 28/634/413/924 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تشر یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر  یناشن  هب  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  نواعم  راک  رتفد   :: سردآ سردآ

33616325 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاسیسات5751011 یرادا ، یاهنامتخاس  نکاما ، یکیزیف  تظافح  تامدخ  هحفص 95)یراذگاو  دنب  ( دنب هار   هار

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

ییوردوخ5751055 ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکیلوردیه  یکینورتکلا و  ینیمز  دنب  هحفص 63)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یدورو5751400 برد  ییوزاب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تاسیسات تاسیسات یرادا ، ، یرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس نکاما ، ، نکاما یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 134134

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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرگن هدنیا  هعسوت و  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ux560f ینوس ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004686000012 زاین :  هرامش 

یرگن هدنیا  هعسوت و  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   ICD-UX400F/B لدم  GB 2 تیفرظ یراگنربخ  ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا زاین  ux560f تاصخشم اب  دیرخ  افرص  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598994911 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  دنپس  نابایخ  یهلا -  تاجن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88930592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

یرصبو5751389 یعمس  هحفص 20)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

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

5751925ux560f ینوس هحفص 96)ردروکر  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ux560fux560f  ینوس ینوس ردروکر   ردروکر ناونع : : ناونع 135135

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

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

2001030128000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750552 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت  تاصخشم  هب  هجوت  اب  ناریا - ییاضف  هاگشهوژپ  هب  قلعتم  رورس ) هاگتسد   3 یرتویپماک (  تاعطق  ملق  نیمات 14  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هب  قلعتم  رورس ) هاگتسد   3 یرتویپماک (  تاعطق  ملق  نیمات 14  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

هسانش  هرامش  هب   4001022506378285 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت ))  )) غلبم زیراو  باسح  هرامش  نیمضت :  تاحیضوت 
943113586200000000000000000000

IR300100004001022506378285 ابش : هرامش 
.دشابیم  یمازلا  رازگهصقانم  هب  یداهنشیپ  یاهتمیق  ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  هصقانم ، طیارش  رد  جردنم  کرادم  همان و  تنامض  لصا  هئارا 

16:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 182 یرون ، هلا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  یرومیت ، دیهش  راولب  تشرط ، نارهت ،  ، 1459673751 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5751089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سراف  سناژروا  تهج  H510M-H-GIGABYTE -CORE I3 -10100- INTEL و ...  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000172 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   PCD یتراجت مان   15K لدم  GB 900 تیفرظ رورس  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  سراف  سناژروا  تهج  :: H510M-H-GIGABYTE -CORE I3 -10100- INTEL و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   33 یرتویپماک (  (  یرتویپماک تاعطق   تاعطق ملق   ملق   1414 نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 136136

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سراف   سراف سناژروا   سناژروا تهج   تهج وو ...  ...    H510M-H-GIGABYTE H510M-H-GIGABYTE -CORE I3 - 10 100 -  INTEL-CORE I3 - 10 100 -  INTEL ناونع : : ناونع 137137

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

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

2001001262000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751207 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  دیدج  نامتخاس  جیروتسا  رورس و  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جیروتسا  رورس و  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
59,329,000,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,966,450,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/02/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیطسلف راولب  - هیناما - زاوها  ، 6133883664 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5751422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا جیروتسا وو   رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

6464GG یرومم یرومم شلف   شلف -- SSD240GBSSD240GB دراه دراه -- تیابارت تیابارت 88 وو 44 لانرتسکادراه لانرتسکادراه -- SAS900GB- 10KSAS900GB- 10K رورسدراه رورسدراه ناونع : : ناونع 139139
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64G یرومم شلف  -SSD240GB دراه - تیابارت 4و8 لانرتسکادراه -SAS900GB-10K رورسدراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبالاک  تاصخشمودیرخ  تساوخرد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000310 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTONE یتراجت مان   GB 64 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
گربدنت یتراجت  مان   Viking FS 800U NAS لدم  TB 8 تیفرظ  windows storage server 2003 R2x32 لماع متسیس  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09361443045  هب  یردفص  سدنهم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک تمیق  طقف  ًافطل  * یتسویپ ینف  تامازلاو  تاصخشم  * ینف تنواعم  تهج  یبناج  تازیهجت  اب  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا  قباطمروتکاف  شیپرد 

1201001022000156 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا   * ناسکی یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  ابش  هرامش  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.تسا یمازلا  همیب  زاین  تروص  رد  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.88113519 فیس یاقآرتشیب  تاعالطا.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  همیمض  مدع  ضقانتم و  تمیق  مالعا  اب  ییاهخساپ  هب  .دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلک یلک تمیق   تمیق طقف   طقف ًافطل   ًافطل ** یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تامازلاو   تامازلاو تاصخشم   تاصخشم ** ینف ینف تنواعم   تنواعم تهج   تهج یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت اباب   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . یتسویپ یتسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   همیمض   همیمض تامازلا   تامازلا قباطمروتکاف   قباطمروتکاف شیپرد   شیپرد

140140
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرادرهش  یاه  هناماس  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000234 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم راتخم  تاداهنشیپ  زا  مادکره  لوبق  ای  در  رد  اواف  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ خیرات  زا  یسمش  هام  دشاب 12  هتشاد  ربتعم  یتناراگ  دیاب  الاک 

ینف سانشراک  طسوت  تمالس  تست  الاک و  لیوحتزا  دعب  هتفه  کی  هنیزه  تخادرپ 
نفلت 09173717883

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه هناماس   هناماس رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یدک مر -  دراه -  تسویپ (  تسیل  زاین و  ساسا  رب  رورس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000235 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   RAM 32GB 1x32GB لدم  HPE رورس الاک :  مان 

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

یدابآ یلع  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   SUMSUNG یتراجت مان   GB 250 تیفرظ  EVO 870 لدم هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  ینایجاح  یلع   - سامت 09173717883 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راتخم  دات  ای  در و  رد  یرادرهش 

دنشاب یتناراگ  یاراد  تسیابیم  تازیهجت 
دشاب یم  ناسانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  تدمب 15  تخادرپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درگتشه یعامتجا  نیمات  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 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باختنا هباشم  دک  ناریا   All in one 1back plain 1 smart array 1 لماک رورس  دراه  یصیخشت 2  روتینام  سیک 2  رورس 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا دات  دروم  یناریا  یالاک  طقف  هدش - 

1101091290000036 زاین :  هرامش 
درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  هناماس  تسویپ  کرادم  رد  لوصحم  دنرب  تازج و  رکذ  اب  یتسویپ  لیاف  تهج 5  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  اب  یعوجرم  لمح و  هیارک 

 . ددرگ یم  هیوست  هزور  رابنا 20  دیسر  سانشراک و  دات  زا  سپ 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229010-026  ، 44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه   22 یصیخشت   یصیخشت روتینام   روتینام   22 سیک   سیک   11 رورس   رورس ناونع : : ناونع 143143
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / تالاصتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000303 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA60 لدم رورس  دراه  دربراک   Sas هظفحم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 
07731311460-1463-1469-1458

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5750552( رورس هاگتسد   3 یرتویپماک (  تاعطق  ملق  نیمات 14  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 96)هصقانم  رورس  ( رورس

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

قبط5751089 سراف  سناژروا  تهج  H510M-H-GIGABYTE -CORE I3 -10100- INTEL و ... 
تسویپ لیاف 

هحفص 96) رورس  ( رورس

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

جیروتسا5751207 رورس و  تازیهجت  هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

شلف5751422 -SSD240GB دراه - تیابارت 4و8 لانرتسکادراه -SAS900GB-10K رورسدراه
64G یرومم

هحفص 96) رورس  ( رورس

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

ینف5751535 تامازلاو  تاصخشم  * ینف تنواعم  تهج  یبناج  تازیهجت  اب  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ 
یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا  قباطمروتکاف  شیپرد  یلک  تمیق  طقف  ًافطل  * یتسویپ

.

هحفص 96) رورس  ( رورس

زازا   SETSET کیکی   لداعم   لداعم شرامش   شرامش دحاو   دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // تالاصتا تالاصتا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک  

144144
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرادرهش5751564 یاه  هناماس  رورس  هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تقرس5751643 دض  برد  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

رورس5751908 تازیهجت  هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

چیئوس5751921 هاگتسد  هحفص 45)دیرخ 8  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5751936 دراه  یصیخشت 2  روتینام  سیک 2  هحفص 96)رورس 1  رورس  ( رورس

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

رد5751987 دادعت 1  تسویپ  حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / تالاصتا
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو 

هحفص 96) رورس  ( رورس

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

تروپ5752027 کت   NIC: HPE infiniBand EDR(45 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ - یبیکرت  لکیس  هاگورین  زاگ  رتمولف  ددع  شش  دیرخ  هرامش 1401/40 - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- زاوها ناگرز  هاگورین  تردق  لباک  دیرخ  هرامش 1401/41 -

یبیکرت لکیس  هاگورین  بآ  هریخذ  ینتب  نزخم  نامتخاس و  هارمه  هب   RO هناخ هیفصت  متسیس  ( epc  ) تخاس تاکرادت و  یحارط ، هصقانم  هرامش 1401/39 -
رهشمرخ 

راهباچ هاگورین  بآ  ییاوه  نزخم  یاه  هیاپ  یزیمآ  گنر  تایلمع  هرامش 1401/16 -
رهشمرخ یبیکرت  لکیس  هاگرین  روتور  جرب  تس  کی  بصن  تخاس و  هرامش 1401/24 -

رهشمرخ  یبیکرت  لکیس  هاگورین  نانکراک  اذغ  عیزوت  خبط و  هیهت ، هرامش 1401/26 -
مق یبیکرت  لکیس  هاگورین  بویت  میلف  هب  طوبر  گنیلپوک م  نمرم  تسب  ددع  دیرخ 100  هرامش 1401/28 -

زاوها ناگرز  هاگورین  ییاقلا  روتومورتکلا  دیرخ  هرامش 1401/29 -
زاوها ناگرز  هاگورین  یتظافح  یاه  هلر  CT و  رکیرب ، لولس  ، MV رکیرب دیرخ  هرامش 1401/30 -

زاوها ناگرز  هاگورین  تردق  روتامروفسنارت  دیرخ  هرامش 1401/31 -
رهشمرخ یبیکرت  لکیس  هاگورین  تعرس  روسنس  ددع  شش  دیرخ  هرامش 1401/33 -

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.sabaom.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه هبهب     RORO هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت متسیس   متسیس ( ( epcepc  ) ) تخاس تخاس وو   تاکرادت   تاکرادت یحارط ، ، یحارط تردق - - تردق لباک   لباک دیرخ   دیرخ زاگ -  -  زاگ رتمولف   رتمولف ددع   ددع شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
...و ...و هاگورین   هاگورین بآبآ   هریخذ   هریخذ ینتب   ینتب نزخم   نزخم وو   نامتخاس   نامتخاس

145145
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

suprema bio life net بایغ روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000062 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هنایار نیمزرس  نارگایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   SUPREMA یتراجت مان   Bio Lite Net تراک تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا طرشالب / ربتعم و  یتناراگ  یاراد  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رد  لیوحت   / suprema bio life net بایغ روضح و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تاداهنشیپ  هب  هناماس ،  رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب  مدع  تروص  رد  / تسیمازلا روتکاف  شیپ 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: 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

متسیس5750767 ( epc  ) تخاس تاکرادت و  یحارط ، تردق - لباک  دیرخ  زاگ -  رتمولف  ددع  شش  دیرخ 
...و هاگورین  بآ  هریخذ  ینتب  نزخم  نامتخاس و  هارمه  هب   RO هناخ هیفصت 

هحفص 105) روسنس  ( روسنس

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

5751970suprema bio life net بایغ روضح و  هحفص 105)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

suprema bio life  netsuprema bio life  net بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000417 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TT-L-2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تمیق  هئارا  یلیمکت  تاحیضوت  ینف  تاصخشم  یانبم  رب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: 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

چیئوس5750563 هاگتسد  هحفص 7)هیهت 7  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5750805 هکبش  اتید  هحفص 45)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5751039 هحفص 107)چوس  چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس5751298 چیئوس  هحفص 45)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یروتسیریات5751807 رژراش  هاگتسد  هحفص 45)3  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5751921 هاگتسد  هحفص 45)دیرخ 8  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5751940unifi ap ac pro تنیوپ - هحفص 45)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5751955GLC هارمه هب  رودتوا  تروپ  تروپ و 4  هحفص 45)چوس 16  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548015  هرامش  چوس  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985004822 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   FS 16-02 لدم یا  هدند  یبد  چوس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

هکبش5751039 هحفص 107)چوس  چیئوس  ( چیئوس

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

یزادنا و5751125 هار  اب  هارمه   24se*3750 لدم وکسیس  چوس  درب  نیم  ددع  ود  بصن  هیهت و 
گنیفناک

هحفص 45) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ5751315 لیاف  قبط  وکسیس  هحفص 45)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس5751617 هحفص 45)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یا5751931 هدند  یبد  هحفص 109)چوس  چوس  ( چوس

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

5751955GLC هارمه هب  رودتوا  تروپ  تروپ و 4  هحفص 45)چوس 16  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یایا هدند   هدند یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  لوفزد  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنر یکشم  ویدوتسا  کیتسوکآ  لدم  فورپدناس  کیتسوکآ  لنپ  رتم   30

1101050286000148 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  لوفزد  نادنز  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SHANHAI هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   9x1220x2420 mm زیاس ینامتخاس  یتوص  قیاع  الاک :  مان 
یرداق دمحم 

لور 30 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهع  هب  نادنز  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

.دوش یم  هداد  عوجرم  رظن  دروم  مالقا  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد 
.تسا ههام  ادودح 3  باسح  هیوست 

6463111971 یتسپ :  دک  لوفزد ،  یمومع  بالقنا و  یارسداد  بنج  رتشوش  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42282182-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42282156-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنر گنر یکشم   یکشم ویدوتسا   ویدوتسا کیتسوکآ   کیتسوکآ لدم   لدم فورپدناس   فورپدناس کیتسوکآ   کیتسوکآ لنپ   لنپ رتم   رتم   3030 ناونع : : ناونع 149149
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفورکیم هارمه و  وکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000954 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   ECM-55B لدم یا  هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بجوم هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  مدع  دشابیم  یمازلا  ریز  دراوم  تیاعر  هجوت : هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا دنب 10  لماک  لیمکت  -3 هدش اضما  رهم و  مالعتسا  تاحفص  مامت  تسویپ  - 2 هدش اضما  رهم و  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگیم 1- تاداهنشیپ  لاطبا 

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

گنر5751184 یکشم  ویدوتسا  کیتسوکآ  لدم  فورپدناس  کیتسوکآ  لنپ  رتم  هحفص 110)30  توص  ( توص

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

یرصبو5751389 یعمس  هحفص 20)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

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

نفورکیم5751474 هارمه و  هحفص 110)وکا  توص  ( توص

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

قیرح5751886 نالعا  هاگتسد  هحفص 38)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نفورکیم نفورکیم وو   هارمه   هارمه وکا   وکا ناونع : : ناونع 150150
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ناهفصا ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5750595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- ددع 4) یترارحرتنیرپ (- ددع PC(17 ینیم (- ددع 1) رنکسا (- ددع A4(8 یرزیلرتنیرپ (- ددع 40) روتینام (- ددع PC(33 سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هباشم الاک  دک  ) تسویپ لیاف  قباطم  ( ددع NAS(1

1101004718000088 زاین :  هرامش 
ناهفصا ارهزلا س   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپس تسویپ و  یاهمرف  هیلکاضما  رهم و  لیمکت و  - ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  لک  عمج  لصاح  ناونع  هب  دادعت 1  هباشم و  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یناریا  یالاک  اب  تیولوا  یناریا  هباشم  یالاک  دوجو  تروص  رد  لخاد  دیلوت  زا  هدافتسا  رثکادح  نوناق  هب  هجوت  اب   - تسا یمازلا  یراذگراب 

8519841151 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  یحلاص  دیهش  نابوتا  رتمولیک 3  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42443112-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42450119-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(-(- ددع ددع 44)) یترارحرتنیرپ یترارحرتنیرپ (-(- ددع ددع PC( 17PC( 17 ینیم ینیم (-(- ددع ددع 11 )) رنکسا رنکسا (-(- ددع ددع A4(8A4(8 یرزیلرتنیرپ یرزیلرتنیرپ (-(- ددع ددع 4040 )) روتینام روتینام (-(- ددع ددع PC(33PC(33 سیک سیک ناونع : : ناونع
(( هباشم هباشم الاک   الاک دکدک   )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم (( ددع ددع NAS( 1NAS( 1

151151
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یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ راشف  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000443 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تعنص نار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  نار  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتایح  مئالع  روتینام   RBC10 لدم لاسگرزب  نوخ  راشف  فاک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
اتسوا یکشزپ  نامرد  هیتآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AD-1397 T لدم یمجاهت  ریغ  نوخ  جنس  راشف  هاگتسد  دربراک  لاسگرزب  گنلیش  کت  فاک  الاک :  مان 

اتسوا یکشزپ  نامرد  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 200 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنلیش کت  نوخ  راشف  فاک  ددع  دادعت 200  } ددع یا 200 هچراپ  فاک  فیدر 2  دع  هلول 200 کت  کیتسالپ  فاک  فیدر 1  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 09177073947 دشاب  دمیا  زوجم و  اب  لخاد  دیلوت  انمض  دینزب  تمیق  ادج  تروص  هب  افطل  دشاب } یم 

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ راشف   راشف فاک   فاک ناونع : : ناونع 152152
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5750888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوام دربیک و  روتینام ،  هارمه  هب  هنایار  هاگتسد  هیهت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000324 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
" تسویپ لیاف  قبط  - "

هداد رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  .دشاب  نامزاس  نیا  لحم  رد  تکرش  یتناراگ  لبیل  یاراد  هدش و  پملپ  تروص  هب  تسیاب  یم  اه  سیک  " 
" دش دهاوخن 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

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

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوام سوام وو   دربیک   دربیک روتینام ،  ،  روتینام هارمه   هارمه هبهب   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد هیهت  33   هیهت ناونع : : ناونع 153153
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093985000612 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام  رتویپماکورکیم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نامتخاس ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  - زاوها  ، 6164644951 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-34148580 سامت 34148569 –  هرامش  تاصقانم - نویسیمک  هناخریبد  قاتا 107 -  – B تراپ لوا - هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5751097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED جنیا رتویپماک 24 روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090787000004 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 53 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  نامرک  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ات  لاقتنا  لقن و  هنیزه  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
% دشاب

7614656419 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  یالصم  یوربور  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728921-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728920-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   رتویپماکورکیم   رتویپماکورکیم ناونع : : ناونع 154154

LEDLED  جنیا جنیا رتویپماک  2424 رتویپماک روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 155155
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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 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا   ) تسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم  رنکسا  هاگتسدکیو  روتینام  هاگتسدکیو  سیک  هاگتسدکی  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدش  هدافتسا 

1101001554000228 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس لحم  رد  لیوحت.نامزاس  ناسانشراک  دات  اب  یلصا  یتناراگ.ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22013858-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدافتسا هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رنکسا   رنکسا هاگتسدکیو   هاگتسدکیو روتینام   روتینام هاگتسدکیو   هاگتسدکیو سیک   سیک هاگتسدکی   هاگتسدکی دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
(( تسا تسا هدش   هدش

156156
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /BALANCING MACHINE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000301 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

وردوخ ناکسا  روتوم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   M1500 لدم یراوس  وردوخ  یروتینام  خرچ  سنالاب  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 

07731311467
07731311455

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

31311467-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوس یراوس وردوخ   وردوخ یروتینام   یروتینام خرچ   خرچ سنالاب   سنالاب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 157157
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دریزپ یم  تروص  یمسر  روتکاف  هیارا  تازیهجت و  تست  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001359000001 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AD125 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس و  یگنر و  دنس  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 
تس 7 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
رزیل ایرآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1398NW لدم هراک  دیفس 3  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

نایناریا
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MK430H لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هرامش 03832427979  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831781345 یتسپ :  دک  دادرخ ،  راولب 15  رهشخرف - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2428354-0383  ، 32423600-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422570-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگپاچ رگپاچ وو   هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 158158
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نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  اب  متسیس  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092003000115 زاین :  هرامش 

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MK600M لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لوبق  دروم  هدش  رکذ  یاهلدم  اهدنرب و  طقف  افطل  یمارگ  رهاوخ  ردارب و  .دشاب  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(- الاک دات  لیوحت و  زا  سپ   ) یدقن تخادرپ 

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5751827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   متسیس   متسیس   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159

هنایار هنایار هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160
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تاحیضوت رد  جردنم  تاصخشم  اب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093167000020 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
دربردام الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

یفداصت یسرتسد  هظفاح  عمتجم  رادم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
( روات سیک   ) هداتسیا سیک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

رتویپماک سوام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1585973111 یتسپ :  دک  کالپ 103 ،  یرداهب -  هچوک  شبن  یلامش -  دنمدرخ  نابایخ  دنز -  ناخ  میرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88843070-021  ، 88843061-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88843063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلاطم تسویپ  لیاف  قبط  اهمتسیس  تاصخشم  دشابیم - یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  ذک  ناریا   - رتویپماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یدقن  ریغ  تخادرپ   - ددرگ

1101030696000016 زاین :  هرامش 
دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   MAGNUM PLUS لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

تخادرپ  - ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  قبط  اهمتسیس  تاصخشم  دشابیم - یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشابیم  هباشم  ذک  ناریا   - رتویپماک سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورفاب  لمح  هیارک  دشاب  یموب  هدنشورف   - دشابیم یدقن  ریغ 

8917615469 یتسپ :  دک  دزی ،  بارحم  یادهش  ناتسرامیب  یدبا -  دیهش  نابایخ  ملعم -  نادیم  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35264870-035  ، 35250093-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256555-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 16 116 1
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5751958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000015 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ هلغ و  لک  هرادا  برد  لیوحت  هدننک و  نیمات  هدهع  هب  یدنب  هتسب  لاسرا و  یاه  هنیزه  هیلک  یمازلا و  تسویپ  تسیل  لیمکت  یراذگراب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریلد یاقا  هرامش 09365611852  اب  سامت  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب 

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430202-056  ، 32430203-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430201-056 :: 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

5750595(- ددع 1) رنکسا (- ددع A4(8 یرزیلرتنیرپ (- ددع 40) روتینام (- ددع PC(33 سیک
( هباشم الاک  دک  ) تسویپ لیاف  قباطم  ( ددع NAS(1 (- ددع 4) یترارحرتنیرپ (- ددع PC(17 ینیم

هحفص 111) روتینام  ( روتینام

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

نوخ5750858 راشف  هحفص 111)فاک  روتینام  ( روتینام

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

زاگ5750877 یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  هحفص 30)یرادهگن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سوام5750888 دربیک و  روتینام ،  هارمه  هب  هنایار  هاگتسد  هحفص 111)هیهت 3  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5750970 هحفص 111)رتویپماکورکیم و  روتینام  ( روتینام

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

5751097LED جنیا رتویپماک 24 هحفص 111)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تسیل5751102 تاصخشم  قباطم  رنکسا  هاگتسدکیو  روتینام  هاگتسدکیو  سیک  هاگتسدکی  دادعت 
( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) تسویپ

هحفص 111) روتینام  ( روتینام

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

یراوس5751416 وردوخ  یروتینام  خرچ  سنالاب  هحفص 111)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

inin   2222 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 162162

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

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

زا 124 ھحفص 122 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kxgbt86445bsa?user=37505&ntc=5751958
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5751958?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

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

رگپاچ5751424 هحفص 111)هنایار و  روتینام  ( روتینام

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

.تسویپ5751664 تاصخشم  اب  متسیس  هحفص 111)دیرخ 20  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5751827 هاگتسد  هحفص 111)دیرخ 5  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک5751914 هحفص 111)سیک  روتینام  ( روتینام

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

رورس5751936 دراه  یصیخشت 2  روتینام  سیک 2  هحفص 96)رورس 1  رورس  ( رورس

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

5751958in 22 زیاس  LED هحفص 111)روتینام روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " 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

هتسبرادم5750700 یاه  نیبرود  متسیس  اقترا  بصن و  هحفص 73)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5750794 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هحفص 20)نیمات ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5750985 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تایلمع  هحفص 73)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5751701 یاه  نیبرود  هحفص 20)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینامرد5750579 یتشادهب و  تامدخ  زکرم   CIS یهد و تبون  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 21)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5750630 تاصخشم  قبط  ینارمع  یاه  هژورپ  تیریدم  هحفص 21)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5750803 یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 21)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زودنیو و5751402 رازفا  مرن  هارمه  تشگنارثا ) تراک و  هرهچ ،  ) بایغ روضح و  هاگتسد  زاین  دروم  یالاک 
دودحمان ربراک  ینابیتشپ  تیلباق  اب  بو  تحت  رازفا  مرن 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هناماس5751486 رد  تسویپ  تاصحشمو  حرش  هب  یصاصتخا  ینف و  طیارش  اب  ویشرآ  رازفامرن  دیرخ 
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5751678 لیاف  تاصخشم  ساسا  ری  یتشادهب  زکارم  تیریدم  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 21)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5751782 لیاف  قبط  نایرتشم  یجنس  رابتعا  هحفص 21)شیالاپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید5750841 یریوصت  تراظن  هناماس  یا  هلحرم  ود  هحفص 20)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5751326 تراظن  یاهنیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یاهب  هحفص 63)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 124 ھحفص 124 
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