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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 22

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 22

140 1140 1 رهم   رهم   1616 هبنش   هبنش 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   150هکس , 090 , 000150 , 090 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   88,88088,880مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس , 030 , 000140 , 030 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس207,900207,900رالد سیئوس کنارف   329,500329,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع237,900237,900رالد ناتسبرع لایر   86لایر ,99086 ,990

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,200 , 00052 ,200 , وروی000 318وروی , 160318 , ژورن160 ژورن نورک   30نورک ,50030 ,500

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,767,00013,767,000یالط سیلگنا دنوپ   362دنوپ ,230362 نپاژ230, نپاژ نینی   دصکی   225,690225,690دصکی

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
((3939))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6262))
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( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( 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 9  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78
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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 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/11 س یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/9   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 14عبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761616 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه یمداکآ  شزومآ  تیاس  هعسوت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدش نیمضت  یکناب  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.200.000.000  غلبم  لایر -  غلبم 1.100.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبال هناخریبد  هارمه ، جرب  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  سردآ   :: سردآ سردآ
جرب موس  هقبط  ییاشگزاب 

مناخ یناگرزاب 81712596  فیرش  یاقآ  ینف 09124369676  تالاوس   :: نفلت نفلت
یرفص یاقآ  زرواشک 81712519 

tamin.mci.ir ext.sa.sharif@mci.ir :: 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

نارگراک هافر  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهرورس و تهج  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هلاس  ود  رب  راک  دادعت 11000  هب  یکسرپسک  سوریو  دض  سنسیال )  ) یرادرب هرهب  زوجم  ینابیتشپ  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زادرپدوخ یاه  هاگتسد  تهج  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هلاس  ود  یربراک  دادعت 4200  یراک و  یاه  هاگتسیا 

نیمضت نارگراک -  هافر  کناب  سیدرپ  هبعش  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 200.000  یبتک -  همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یکناب  همان  تنامض  ای  قوف  باسح  هب  دقن  هجو  تروص  هب  لایر   6.250.000.000

یسانشراک هورگ  مجنپ ، هقبط  نارگراک ، هافر  کناب  نامتخاس  کالپ 152 ، سراپ ، ناتسرامیب  یوربور  زرواشک ، راولب  نارهت ، : سردآ هب  کناب ، تاکرادت  هرادا   :: سردآ سردآ
تاصقانم

مود هقبط  کالپ 2584 ، کنو ،  نادیم  زارت  ناپ  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، رد  عقاو  کناب  ینابیتشپ  روما  مرتحم  ریدم  رتفد  رد  تالماعم  نویسیمک  ییاشگزاب 

:: 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

هارمه هارمه یمداکآ   یمداکآ شزومآ   شزومآ تیاس   تیاس هعسوت   هعسوت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو دضدض   سنسیال ) ) سنسیال  ) ) یرادرب یرادرب هرهب   هرهب زوجم   زوجم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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ناریا یرهش  ینیرفآزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/7/12  زا  دانسا   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761664 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار  یهیجوت  هسلج  تعاس 10 -   - 1401/07/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/7/17

رب ار  دوخ  هب  قلعتم  تالیهست  کالما و  یضارا و  یاه  هناماس  یناسرزور  هب  لیمکت و  یزاس ، دنتسم  روظنمب  ییارجا  تامادقا  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهتکرش و هب  یرسارس ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  خروم 1402/6/31و  تیاغل  خیرات 1401/7/1  زا  هام (  تدم 12  یارب  تسویپ  تامدخ  حرش  ساسا 

.دیامن راذگاو  تیحالص  طیارش و  دجاو  یتلود  ریغ  تاسسوم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  هدرپس 900.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  کالپ 51  یمادخ ، دیهش  نابایخ  کنو ، نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

87572451-021 :: نفلت :: 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

نارگراک هافر  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky Endpoint Security هلاس ود  رب  راک  دادعت 11000  هب  یکسرپسک  سوریو  دض  سنسیال )  ) یرادرب هرهب  زوجم  ینابیتشپ  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تهج  Kaspitifsky EmiEtrldier Systemis stcurity هلاس ود  یربراک  دادعت 4200  یراک و  یاه  هاگتسیا  اهرورس و  تهج   for Business Advanced

زادرپدوخ یاه  هاگتسد 

نیمضت نارگراک -  هافر  کناب  سیدرپ  هبعش  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 200.000  یبتک -  همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یکناب  همان  تنامض  ای  قوف  باسح  هب  دقن  هجو  تروص  هب  لایر   6.250.000.000

یسانشراک هورگ  مجنپ ، هقبط  نارگراک ، هافر  کناب  نامتخاس  کالپ 152 ، سراپ ، ناتسرامیب  یوربور  زرواشک ، راولب  نارهت ، : سردآ هب  کناب ، تاکرادت  هرادا   :: سردآ سردآ
تاصقانم

مود هقبط  کالپ 2584 ، کنو ،  نادیم  زارت  ناپ  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، رد  عقاو  کناب  ینابیتشپ  روما  مرتحم  ریدم  رتفد  رد  تالماعم  نویسیمک  ییاشگزاب 

:: 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

تالیهست تالیهست وو   کالما   کالما وو   یضارا   یضارا یاه   یاه هناماس   هناماس یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو   لیمکت   لیمکت یزاس ، ، یزاس دنتسم   دنتسم روظنمب   روظنمب ییارجا   ییارجا تامادقا   تامادقا ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 33

یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو دضدض   سنسیال ) ) سنسیال  ) ) یرادرب یرادرب هرهب   هرهب زوجم   زوجم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ 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 :
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رهش دنمشوه  دربهار  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 15:00عبنم  - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنورهش  لوپ  فیک  هژورپ  اب  طبترم  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرن هارمه  هب  رتنیرپ  اب  یراوید  ژراش  شورف  هنایاپ  هاگتسد  دادعت 79  یصاصتخا و  رازفا  مرن  هارمه  هب  یرتاب  اب  یزیمور  ژراش  شورف  هنایاپ  هاگتسد  دادعت 130  :1

یسوبوتا هدنهاک  ناوختراک  هاگتسد  دادعت 1010  هصقانم 2: رهش  دنمشوه  دربهار  تکرش  بختنم   psp هب لاصتا  ینابیتشپ و  یتناراگ و  هارمه  هب  یصاصتخا  رازفا 
یتناراگ و هارمه  هب  یصاصتخا  رازفا  مرن  هارمه  هب  ییورتم  هدنهاک  ناوختراک  هاگتسد  هصقانم 3:171  ینابیتشپ  یتناراگ و  هارمه  هب  یصاصتخا  رازفا  مرن  هارمه  هب 

هصقانم رد  تکرش  طیارش  رهش  کناب  لوپ  فیک  هب  لاصتا  تیلباق  اب  لصتم  یاهرازبا  تیریدم  صوصخ  رد  عماج  لاتروپ  یتیریدم و  رازفا  مرن  هصقانم 4: ینابیتشپ 
دشاب یم  لیذ  رارق  هب 

یهگا لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 3 لوا  هقبط  کالپ 145 -  این -  یناقهد  هچوک  شبن  ینرق -  دبهپس  نابایخ   :: سردآ سردآ

یلخاد 1104-1106  8-88381785 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک5761858 وئدیو  یاه  سنسیال  تازیهجت و  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدنورهش یدنورهش لوپ   لوپ فیک   فیک هژورپ   هژورپ اباب   طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات  زا 1401/7/16  دانسا  دیرخ   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762023 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
باوگ شانهد و  لپ  زیخ  هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا  - 

 - ناگدرل روحم   WIM تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  یزادنا ،  هار  بصن و  ءاقترا ،  ریمعت ،  - 
یکشوگ یهار  هس  نجورب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادنامرف یوربور  تارادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  : سردآ  :: سردآ سردآ
لک هرادا  تسارح )  هرادا  هنامرحم (  هناخریبد  لیوحت 

32244852 - 3 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32250997 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  اب  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0146401-BA/T33 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5762059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ءاقترا ،  ،  ءاقترا ریمعت ،  ،  ریمعت زیخ - - زیخ هثداح   هثداح چیپ   چیپ حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
WIMWIM  تکرح تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ

66

یقرب یقرب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  رتویپماک )  ) یتعنص هنایار  تاعطق  دیرخ  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  ( 87200139  ) یهگآ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07138132495 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FLS-9940185 :: یهگآ یهگآ هرامش   ناوخارفهرامش تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تانئاک  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS SENSOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

هرامش 12 دازکاخ  نابایخ  جروت  نابایخ  سردم  عطاقت  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

85193768 - 88969737 - 02141934  - 23942607 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رتویپماک رتویپماک  ) ) یتعنص یتعنص هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

GAS SENSORGAS SENSOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 81 ھحفص 9 
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش خیراتات 1401/7/19  خیرات 1401/7/9  زا   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
13

تلم شیور   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10:00   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761308 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30   - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارحب داتس  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  14/000/000/000 نارحب : 

لایر   700/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بنج  زامن  - نادیم  رایرهش -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تعنص ناهج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا عتارم  اه و  لگنج  حطس  رد  قیرح  یافطا  تنایص و  تبقارم ،  تشگ و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارحب نارحب داتس   داتس زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

ناتسا ناتسا عتارم   عتارم وو   اهاه   لگنج   لگنج حطس   حطس ردرد   قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   تنایص   تنایص تبقارم ،  ،  تبقارم وو   تشگ   تشگ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 81 ھحفص 10 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  اب  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-0149603-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5762052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  گنلیش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسرل هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دابآ  مرخ  ناتسرهش  زکرم  هس   ) کی روحم  حلاصم  نیمات  اب  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب 

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

:: سردآ سردآ

06633353393 :: نفلت :: www.lorestan.tci.ir www.tciirنفلت 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ گنلیش   گنلیش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

روحم روحم حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات اباب   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1313

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما نالیگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلحرم  ود  هصقانم  قیرط  زا  ار  ( CORE (24. 8.12 رادراهم ییاوه  یرون  ربیف  لباک  عاونا  دیرخ  دراد  رظن  رد  نالیگ  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دهد ماجنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

013-32132392 :: نفلت :: GILAN.TcI.IR و Www.TCI.IR ونفلت تیاسبو تیاسبو
HTTP://IETS.MPORG.IR

:: 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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5761533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلحرم  ود  هصقانم  قیرط  زا  ار  ( CORE (24. 8.12 رادراهم ییاوه  یرون  ربیف  لباک  عاونا  دیرخ  دراد  رظن  رد  نالیگ  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دهد ماجنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

013-32132392 :: نفلت :: GILAN.TcI.IR و Www.TCI.IR ونفلت تیاسبو تیاسبو
HTTP://IETS.MPORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( CORE (24. 8 .12CORE (24. 8 .12 رادراهم   رادراهم ییاوه   ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

(( CORE (24. 8 .12CORE (24. 8 .12 رادراهم   رادراهم ییاوه   ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم تقوعبنم نایاپ  ات  رثکادح  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا 16

5761781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Transceivers سنسیال و  ، Fortigate-60 if لاوریاف دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هرادا  کالپ 28 ، متشه ،  هچوک  ریصق ،  دمحا  دیهش  نابایخ  یتشهب ،  نابایخ  نارهت ،  : یناشن  :: سردآ سردآ

02185943115 - 6 :: 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

اردص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/186/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/07/16 خیرات زا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم تعاسات 14/30عبنم  - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761894 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاق رد  رتم ،  لوط 31107  هب  ار  اردص  رهش  رد  یرادرب  هرهب  هدامآ  هدش و  ارجا  یرون  ربیف  یطابترا و  لنوت  تخاس ، ریز  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  ارجا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا و ترازو  دات  دروم  طبترم و  یاه  هناورپ  ریاس  ای  یاراد FCP و  یلخاد  یاه  تکرش  هب  عفانم ) رد  میهست  شور   ) راذگ هیامرس  بذج  ناوخارف 

.دیامن راذگاو  یتراظن ،  یاههاگتسد 
میهست یرادرب ، هرهب  ( اردص یرادرهش  تیکلام  ظفح  اب  رتم  لوط 31107  هب  یرادرب  هرهب  هدامآ  هدش و  ارجا  ، ) اردص رهش  رد  دوجوم  یرون  ربیف  هکبش  زا  یرادرب  هرهب 

اردص یرادرهش  هب  لاقتنا  و  صلاخان ) دمآ  رد  زا  یدصرد   ) عفانمرد

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 8/600/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  حردنم  باسح  هب  لایر   2/000/000 دانسا دیرخ  غلبم 

اردص یرادرهش  یاهدادرارق  دحاو  مود -  هقبط  اردص -  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نارادساپ -  راولب  اردص -  رهش  سراف -  ناتسا   :: سردآ سردآ

36562091-07136414414 :: 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

TransceiversTransceivers وو   سنسیال   سنسیال  ،  ، Fortigate-60  ifFortigate-60  if لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب ناونع : : ناونع 1717

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762019 :: هرازه هرازه دانسادکدک   لیوحت  نایاپ  زا  سپ  هام  کی  رثکادح   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  هداد  زکرم  نامتخاس  یطابترا  هکبش  حالصا  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2.300.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهشاواف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئا  راولب  ناهفصا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.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

کتایسآ یاه  هداد  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: لماش دوخ  یتآ  ربیف  یاه  هژورپ  یارجا  روظنم  هب  روشک  یقرش  بونج  قرش و  رد  ربیف  هزوح  بصن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرونربیف  یکاخ  یشکلباک  - 

نتنآ  ویدار و  بصن  - 
یرونربیف یلاناک  یشکلباک  - 

کر  یروآ  عمج  - 
یرون  ربیف  تهج  یکاخ  یرافح  - 

لیابوم نتنآ  یروآ  عمج  بصن و  - 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: buy @asiatech.irسکف 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

دنمشوه5761220 تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یهدناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
یتراظن

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یرادرهش یرادرهش هداد   هداد زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش حالصا   حالصا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1818

یروآ یروآ عمج   عمج یرونربیف -  -  یرونربیف یلاناک   یلاناک یشکلباک   یشکلباک نتنآ   - - نتنآ وو   ویدار   ویدار بصن   بصن یرونربیف   - - یرونربیف یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک لماش - : - : لماش ربیف   ربیف هزوح   هزوح بصن   بصن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
لیابوم لیابوم نتنآ   نتنآ یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن یرون   - - یرون ربیف   ربیف تهج   تهج یکاخ   یکاخ یرافح   یرافح کرکر   - -

1919

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

هارمه5761616 یمداکآ  شزومآ  تیاس  هعسوت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5761626 تظافح  هچراپکی  هناماس  هژورپ  مامتا  هدنامیقاب و  یاهراک  هحفص 22)لیمکت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکسرپسک5761643 سوریو  دض  سنسیال )  ) یرادرب هرهب  زوجم  ینابیتشپ  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یضارا و5761664 یاه  هناماس  یناسرزور  هب  لیمکت و  یزاس ، دنتسم  روظنمب  ییارجا  تامادقا  ماجنا 
تالیهست کالما و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک5761858 وئدیو  یاه  سنسیال  تازیهجت و  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

ریمعت و5762023 یزادنا ،  هار  بصن و  ءاقترا ،  ریمعت ،  زیخ - هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا  یراذگاو 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن 

WIM

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/134 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761858 :: هرازه هرازه تعاس 8:45دکدک    - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  یاه  سنسیال  تازیهجت و  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

اهدادرارق تالماعم و  دحاو  مشش - هقبط  هرامش 380 -  نامتخاس  تفن -  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

64821050-64821180 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو یاه   یاه سنسیال   سنسیال وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 81 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5qzln2qg7e47r?user=37505&ntc=5761858
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5761858?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 13 خیرات 1401/07/25  ات   1401/07/16

نطو یایمیک   :: عبنم تعاس 13/00عبنم ات  تاداهنشیپ  هئارا  تلهم   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/08/05

5761220 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14/30  : اه تکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/08/07

لایر رابتعا 11/000/000/000  اب  رایرهش  یتراظن  دنمشوه  تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یهدناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  لایر  هصقانم 550/000/000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همان  تنامض  ای  یرادرهش و  صاخشا  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروصب  هدرپس 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -  : لحم  :: 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

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

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

2001093426000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761223 :: هرازه هرازه :: 1401/08/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  دالوف  رهش  حطس  رد  هدنکارپ  تروصب  یزیر  نتب  شرف و  کولب  یراذگ و  لودج  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش دالوف  رهش  حطس  رد  هدنکارپ  تروصب  یزیر  نتب  شرف و  کولب  یراذگ و  لودج  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,750,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   905,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/09/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهش دالوف  یرادرهش   ، 8491843499 یتسپ :  دک  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن دنمشوه   دنمشوه تافلخت   تافلخت تبث   تبث وو   رایس   رایس تافلخت   تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یهدناماس   یهدناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

رهش رهش حطس   حطس ردرد   هدنکارپ   هدنکارپ تروصب   تروصب یزیر   یزیر نتب   نتب وو   شرف   شرف کولب   کولب وو   یراذگ   یراذگ لودج   لودج یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222
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رهشمالسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090320000085 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761331 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یاهریگ  تعرس  هدایپ و  نیرباع  ددرت  لحم  یشک  طخ  یئزج و  ود  درس و  گنر  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهشمالسا یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسا .  هدیدرگ  جرد  یهاگآ  عالطا و  تهج  ازجم  تروص  هب  یتسویپ  کرادم  دانسا و  رد  قوف  هصقانم  طیارش  تاعالطا و  هیلک   : ** نیمضت تاحیضوت 
.دیامن  رهشمالسا  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  ررقم  دعوم  رد  هتسب  رد  ار  فلا  تکاپ  تسیاب  یم  رگ  هصقانم  ***

12:00 تعاس : 1401/11/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  (ع - ) مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  جیسب -  راولب  رهشمالسا -  ، 3313778468 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یرادرهش

:: 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

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

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

2001090320000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761333 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قطانم 1 و 3  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهشمالسا یرادرهش  لقن  لمح و  هبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسا .  هدیدرگ  جرد  یهاگآ  عالطا و  تهج  ازجم  تروص  هب  یتسویپ  کرادم  دانسا و  رد  قوف  هصقانم  طیارش  تاعالطا و  هیلک   : ** نیمضت تاحیضوت 
.دیامن  رهشمالسا  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  ررقم  دعوم  رد  هتسب  رد  ار  فلا  تکاپ  تسیاب  یم  رگ  هصقانم  ***

12:00 تعاس : 1401/11/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  (ع - ) مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  جیسب -  راولب  رهشمالسا -  ، 3313778468 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یرادرهش

:: 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

رهش رهش حطس   حطس یاهریگ   یاهریگ تعرس   تعرس وو   هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت لحم   لحم یشک   یشک طخطخ   وو   یئزج   یئزج ودود   وو   درس   درس گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

قطانم قطانم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 81 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/956sg9pnwvjfx?user=37505&ntc=5761331
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5761331?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bjfblgwqja6xw?user=37505&ntc=5761333
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5761333?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000178000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761422 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواتاپ ) ات  یراگنت   ) مریمس جوسای –  نادیمابابروحم –  یسرجوین ) ) ینتب ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هینبا دناب و  هار و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدیمهف دیهش  نادیم  یبونج  علض   ، 7591977859 یتسپ :  دک  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000178000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761425 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 1 ) دیدجت  قوس ( تشدهد –  روحم  یسرجوین ) ) ینتب ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هینبا دناب و  هار و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,790,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدیمهف دیهش  نادیم  یبونج  علض   ، 7591977859 یتسپ :  دک  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  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

(( یسرجوین یسرجوین )) ینتب ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525

(( یسرجوین یسرجوین )) ینتب ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 81 ھحفص 18 
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010056740000127 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنشود  زور  تعاسات 18   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم هبنشجنپعبنم زور  تعاسات 19   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761657 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 کی  هرامش  رهش  حطس  رباعم  کازوم  شرف  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  سردآ  : اهتکاپ هئارا   :: سردآ سردآ

مان 88969737 تبث  رتفد  سامت 021-41934  زکرم  -41325077-034 :: نفلت نفلت
و 85193768

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3005 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... رگراک و یلامک و  یمالسا ،  تدحو  نابایخ  رباعم  حطس  رد  یریگزرد  تلافسآ و  شکور  شارت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروهمج ...  رصعیلو و  یدمحم  خیش  شوش ، نابایخ  رباعم  حطس  رد  یریگزرد  تلافسآ و  شکور  شارت و  تایلمع 

« هصقانم دیدجت   » کیفارت شزومآ  کراپ  نامتخاس  کی  زاف  یارجا 
( هصقانم دیدجت   ) هقطنم 11 یرادرهش  حطس  رد  رنب  یروآ  عمج  یرادهگن و  بصن ، پاچ ، یحارط ، هیهت ، تایلمع 

( هصقانم دیدجت   » هقطنم 11 یرادرهش  زاین  دروم  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  هیهت 
کی  هیحان  حطس  رد  دنامسپ  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  روما 

هقطنم 11 هدودحم  حطس  رد  ربتعا  یاضف  ییاریپزاب  یزاسزاب و  ثادحا ،  هعسوت ، 

دهاوخ راتخم  اهداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  ناگدنرب  هدهع  هب  یهگا  نیا  راشتنا  هنیزه  .دوب 

نامتخاس هقطنم 11 ، یرادرهش  نیوزق ، نابایخ  نیوزق ، نادیم  رد  عقاو  هقطنم 11  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
مود هقبط  هرامش 1 ،

:: 841617 و 84161202 نفلت :: http://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

رباعم رباعم کازوم   کازوم شرف   شرف یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

رباعم رباعم حطس   حطس ردرد   یریگزرد   یریگزرد وو   تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   شارت   شارت تایلمع   تایلمع نابایخ -  -  نابایخ رباعم   رباعم حطس   حطس ردرد   یریگزرد   یریگزرد وو   تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   شارت   شارت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
 ...  ... وو رنب   رنب یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یرادهگن   یرادهگن بصن ، ، بصن پاچ ، ، پاچ یحارط ، ، یحارط هیهت ، ، هیهت تایلمع   تایلمع نابایخ -  -  نابایخ

2828

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

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

زا 81 ھحفص 19 
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رهشابص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 3/ص/6 ش یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 8   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761812 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 15   - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشابص  ناردآ  رایرهش -  روحم  ییانشور  هکبش  یزاس  هنیهب  حالصا و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10/000/000/00 دروارب :

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

رهشابص یرادرهش   :: 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

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/16  زا   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761839 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30  سار   - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیلاک  ملعم  تشد - ییاجر  نیوزق - توملا  نیوزق - روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  تایلمع  - 

لیردراگ  ریگ  هبرض  هیاپ و  دیرخ  - 
رنیت یکیفارت و  گنر  دیرخ  - 

یربارت  هار و  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

هرامش 1  نامتخاس  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا  لک  هرادا  میکح  راولب  یاهتنا  هاگتسد  دصراهچ  نیوزق  سردآ 

سامت زکرم  نیوزق 33241067-028و  ناتسا   - 02833659499 :: نفلت نفلت
02127313131

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2929

رنیت رنیت وو   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ لیردراگ - - لیردراگ ریگ   ریگ هبرض   هبرض وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ روحم - - روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3030
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 14:30  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  درایلیم   20 دروارب :  ود  هقطنم  حطس  هلحم  یاه  کراپ  یایحا  یزاسزاب و  تهج  زاین  دروم  حلاصم  هیلخت  لمح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  درایلیم  دروارب 19  کی  هقطنم  حطس  هلحم  یاه  کراپ  یایحا  یزاسزاب و  تهج  زایندروم  حلاصم  هیلخت  لمح  دیرخ 

لایر  درایلیم   19 دروارب :  نارحب  تیریدم  یروتوم  قاری و  تالآرازبا  تازیهجت  روتارنژ و  دیرخ 
لایر درایلیم   19 دروارب :  رهش  حطس  رباعم  ریسم  تیاده  یاهولبات  حالصا  یزاسزاب  ریمعت و  بصن  دیرخ 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  تدم 9و2 و4 

تازیهجت  تاسیسات و  ای 5  یربارت  هار و   5
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000  : دیرخ

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

یلخاد 158  36658111-026 :: 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

یروتوم یروتوم وو   قاری   قاری تالآرازبا   تالآرازبا تازیهجت   تازیهجت وو   روتارنژ   روتارنژ دیرخ   دیرخ -- یاه یاه کراپ   کراپ یایحا   یایحا وو   یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم هیلخت   هیلخت لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رباعم رباعم ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات حالصا   حالصا یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت بصن   بصن دیرخ   دیرخ -- نارحب نارحب تیریدم   تیریدم
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشجنپهرامش تیاغل  هبنشکی 1401/7/17  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 9عبنم ات  خروم 1401/8/2  تعاس 9  زا   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762201 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   ات  خروم 1401/8/2  هبنشود  تعاس 10  زا   - 1401/08/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
12

لایر  14.286.617.818 لایر -  دروارب 16.469.747.650  رباعم -  ییانشور  هکبش  یرهش و  یزاس  هنیهب  حالصا و  ثادحا و  هعسوت و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   18.231.805.786 - 

رباعم ییانشور  هکبش  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا 

لایر همان 1.324.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.215.000.000
لایر  1.412.000.000

لایر   1.519.000.000
یروهمج تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  ورین  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد 

هناخریبد هرادا  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابا  تداعس  قرب  هقطنم  رون  دالیم  عمتجم  بنج  یدازحرف  راولب  تعنص  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir - www.tbtb.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریمعت و5762023 یزادنا ،  هار  بصن و  ءاقترا ،  ریمعت ،  زیخ - هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا  یراذگاو 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن 

WIM

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5761220 تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یهدناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
یتراظن

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ریمعت و5762023 یزادنا ،  هار  بصن و  ءاقترا ،  ریمعت ،  زیخ - هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا  یراذگاو 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن 

WIM

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا رباعم -  -  رباعم ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش وو   یرهش   یرهش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا وو   ثادحا   ثادحا وو   هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
رباعم رباعم ییانشور   ییانشور
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ناتسرل ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001199000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5761265 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابایخ درجورب ،  یتخت  نادیم  هبعش  رد 10  دوخ  زاین  دروم  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و   ، یزادنا هار  بصن و  هیهت ، یا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مدقم یمتسر  اضر  دیهش  دابآ ، مرخ  ادهش  نادیم  ، دابآ مرخ  تیالو  راولب  زردوگیلا ، ینیمخ  ماما  نابایخ  تشدهوک ،  بارگ  تشدهوک ، ینانهوک  درجورب ، مولعلارحب 

تسویپ  دانسا  حرش  هب  هلاس  ینابیتشپ 10 هلاس و  هس  یتناراگ  اب  دابآ  مرخ  رازاب  روما ، هرادا  دابآ ، مرخ 
ناتسرل  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یتخت نادیم  هبعش  رد 10  دوخ  زاین  دروم  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و   ، یزادنا هار  بصن و  هیهت ، یا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
اضر دیهش  دابآ ، مرخ  ادهش  نادیم  ، دابآ مرخ  تیالو  راولب  زردوگیلا ، ینیمخ  ماما  نابایخ  تشدهوک ،  بارگ  تشدهوک ، ینانهوک  درجورب ، مولعلارحب  نابایخ  درجورب ، 

دابآ مرخ  رازاب  روما ، هرادا  دابآ ، مرخ  مدقم  یمتسر 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کناب هارراهچ  ینیمخ  ماما  نابایخ  دابآ  مرخ   ، 6815876133 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: 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

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم هبنشکیعبنم زور   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761381 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   کی   - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهبا هیحان  تک ) هاگتسیا  یرادا و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  27/685/000/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/384/250/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000  : دیرخ

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

یمساق 09126418008و 02433146302و 02433146302 یاقا   :: نفلت :: www. shan.ir-http:icts . Imporg.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 تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ  ، ، یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 3333

تکتک هاگتسیا   هاگتسیا وو   یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 81 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2abb67xe27prq?user=37505&ntc=5761265
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5761265?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rja8aj64j85aa?user=37505&ntc=5761381
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون یا ( هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   تبون
( لوا

1401/07/16 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/16  زا   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم خیراتعبنم هب  هبنش  زور  تعاس 16:00  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ یمیشورتپ  ردنب  کینورتکلا  تظافح  هچراپکی  هناماس  هژورپ  مامتا  هدنامیقاب و  یاهراک  لیمکت   » راکنامیپ باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تسارح نامزاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هعسوت  لک  هرادا  زا  تیحالص  دات  یاراد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  تسیاب  یم  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا سپ  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک  .دنشاب  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  طبترم  هنیمز  رد  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  تفن و  تعنص 

.دنشاب یم  هصقانم  دنیآرف  یدعب  لحارم  رد  تکرش  هب  زاجم  مزال ، زایتما  لقادح  بسک  تروص  رد  یفیک و  یبایزرا 

یمیشورتپ عیانص  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  کالپ 144 - یلامش -  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت -  : رازگ هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ
مهد هقبط  هرامش 144 ، یلامش ، ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ، سردآ  هب  یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  لیوحت :

:: نفلت :: WWW.nipc.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5761220 تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یهدناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
یتراظن

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ریمعت و5762023 یزادنا ،  هار  بصن و  ءاقترا ،  ریمعت ،  زیخ - هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا  یراذگاو 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن 

WIM

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ مامتا   مامتا وو   هدنامیقاب   هدنامیقاب یاهراک   یاهراک لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 81 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/22q786frsy6k3?user=37505&ntc=5761626
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  نکسم  مان  تبث  هناماس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000096 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

10 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/7/19 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یرفعج و  مناخ  نفلت 64492905  هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عماج یرادکناب  یاهدنیآرف  یحارط  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001056000069 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاه  لیاف  حرش  هب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هرقف  1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135937661 یتسپ :  دک  یزادرپراک ،  لک  هرادا  ناریا - یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60992802-021  ، 60991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66731191-021 :: 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 تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   یمومع   یمومع طیارش   طیارش قبط   قبط نکسم   نکسم مان   مان تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3636

عماج عماج یرادکناب   یرادکناب یاهدنیآرف   یاهدنیآرف یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 81 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9pd5gjm74efmc?user=37505&ntc=5761974
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5761974?code=37505
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ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5762319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک تسویپ 100 لیاف  تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  یارب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000178 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
دیدج تاطابترا  هاگرد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Kaspersky سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمن  یدقن  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک 100100 تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ یارب   یارب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 81 ھحفص 26 
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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 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

5762417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

firtiWAF 600e هلاسکی سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WAF ینابیتشپ هارمهب 

.تسیمازلا تسویپ  طیارش  تیاعر 
یمیرک 83532044 هانپ 83532050  نادزی 

1101003174000109 زاین :  هرامش 
یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BARACUDA هدنزاس عجرم   BARACUDA یتراجت مان   WAF 960 لدم  web application لاوریاف الاک :  مان 
میعز کینورتکلا 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/23 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

firtiWAF 600efirtiWAF 600e هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 81 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l2b2qm3d4m642?user=37505&ntc=5762417
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

40TB کسیداب  HP-P2000 لدم جیروتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000065 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روکذم هناماس  زا  ینابیتشپ  هارمه  هب  نامزاس  یناتسا  یاهدحاو  رد  هدش  مامت  یاهب  یرادباسح  هناماس  رارقتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001053000001 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روکذم هناماس  زا  ینابیتشپ  هارمه  هب  نامزاس  یناتسا  یاهدحاو  رد  هدش  مامت  یاهب  یرادباسح  هناماس  رارقتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: 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

4040 TBTB  کسیداب کسیداب   HP-P2000HP-P2000 لدم   لدم جیروتسا   جیروتسا ناونع : : ناونع 4040

هدش هدش مامت   مامت یاهب   یاهب یرادباسح   یرادباسح هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 81 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fmq52szez2wuc?user=37505&ntc=5762418
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5762418?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7txs7l9uursuq?user=37505&ntc=5762439
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5762439?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یزاس5762126 یزاجم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 47) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قیرح5762193 مالعا  متسیس  هحفص 29)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5762555REF620E_1G ریز : تاصخشم  اب  ABB یتظافح یلرتنک –  هلر 
(IETIET600 (the latest version رازفا مرن  لگناد  NBFNAAAANAA1BNN11G و 

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعب لمح  هنیزه  دنوش / هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ردنپسکا / وبروت  نیشام  یاهروتکناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف 

1101096433000170 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   TE CONNECTIVITY هدنزاس عجرم   TE CONNECTIVITY یتراجت مان   RJ45 لدم زنرب  سنج   Receptacle روتکناک الاک :  مان 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع 

ددع 28 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دنوش / هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ردنپسکا / وبروت  نیشام  یاهروتکناک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315037-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنپسکا ردنپسکا وبروت   وبروت نیشام   نیشام یاهروتکناک   یاهروتکناک ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... تکاد لباک + + رمیات یروتاینیم +  دیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000370 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 ... تکاد لباک + + رمیات یروتاینیم +  دیلک  - 

یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 
ددع + رتم  905 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  دات و  زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هیوست 45  یتناراگ -  اب  بوغرم و  یناریا  الاک  دشابیم -  لوبق  لباق  ریغ  هباشم  دک  ناریا  مالس -  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524824-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... تکاد تکاد لباک + + لباک ++ رمیات رمیات یروتاینیم +  +  یروتاینیم دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ و هئارا  / ددرگ یراذگراب  ازجم  تروص  هب  امازلا  ینف  یلام و  داهنشیپ  هئارا  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / ییوشسابل نیشام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دشابیم یمازلا  شورف  زا  سپ  تامدخ 

1101091701000991 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا / الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  کی  دودح  تخادرپ  / ددرگ یراذگراب  ازجم  تروص  هب  امازلا  ینف  یلام و  داهنشیپ  هئارا  / ییوشسابل نیشام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  / ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  لک  تمیق  / دشابیم یمازلا  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و 

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

32138258-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف هکبش  یوشتسش  یرتموئدیو و  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093543000024 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  با و  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم -  30000 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ ءاضما  رهم و  تسویپ  یاه  هگرب  یمامت  ددرگ .  یم  یقلت  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  تمیق  داهنشیپ  رد  تریاغم  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114794311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش  هقطنم 4  یافبآ  تشهب -  خ  رهشکراپ -  یبونج  علض  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55818109-021  ، 55631033-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55802355-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوشسابل ییوشسابل نیشام   نیشام ناونع : : ناونع 4444

بالضاف بالضاف هکبش   هکبش یوشتسش   یوشتسش وو   یرتموئدیو   یرتموئدیو تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  دشاب .  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  الاک  .دشابیم  هباشم  اه  دک  ناریا  قیرح .  مالعا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09155491740 هرامش 

1101003958000011 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN668991 لدم  KNX متسیس  V 12 یرطاب الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZX-1800-NIR لدم قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-SS81IR لدم رشالف  قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ZITEX یتراجت مان   ZX-CP 4000 AD لدم یلخاد  روتالوزیا  یاراد  تست  دیلک  یا و  هشیش  ظفاحم  اب  ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناوت ردآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   OP720 لدم ترارح  دود و  هب  ساسح  روتکتد  الاک :  مان 

یمان
ددع 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9817678863 یتسپ :  دک  هلغ ،  تکرش  یبرغ -  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33437504-054  ، 33442310-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441891-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4646
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ءادهشلادیس 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تاحیضوت هب  هجوت  اب  یمکارت  رلیچ  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092945000040 زاین :  هرامش 

ناهفصا ادهشلادیس ع   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
امن شوخ  نسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   FORGING یتراجت مان   mm 300 زیاس یدالوف  سنج  تاسیسات  یشک  هلول  طاسبنا  لباق  لاصتا  الاک :  مان 

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

لرتنک رتنیا  هدننک  هضرع  عجرم   RDT100 زاساوه دربراک  هعطق  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   ROSEMOUNT هدنزاس عجرم   MKA12CT104PT100 لدم امد  روسنس  الاک :  مان 

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

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA هدنزاس عجرم   A-10 لدم راشف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   TERMICS هدنزاس عجرم   STB00026 لدم امد  روسنس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت npc10k امد روسنسددع  دادعت 2   aks11 امد روسنس  وددع  یکینورتکلا 2 طاسبنا  ریشددع  کی   mcx1527 لدم سوفناد  لرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک دات  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  ات 60  زور  تخادرپ.لیوحت 45  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  ددع  دادعت 4  ناپو  الاب  دح  راشف.ددع  2

 . هطوبرم

8184917354 یتسپ :  دک  یداشرف ،  رهن  بنج  مایخ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32364131-031  ، 32350210-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32363224-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمکارت یمکارت رلیچ   رلیچ زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4747
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناخ تسویپ 086-33492701  تاصخشم  قبط  رادشه  متسیس  ددع  لماش 20  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000807 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ ایما  هدننک  هضرع  عجرم   SPEED MONITOR یتراجت مان  لدم 96.040610.110  یکیرتکلا  تعرس  گنیروتینام  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  باسح  هیوست  یمازلا /  یلام  داهنشیپ  ینف و  داهنشیپ  لاسرا   / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  دنزاش /  هاگشیالاپ  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ )  کرادم   ) دادرارق داقعنا  هامکی  زا  سپ  الاک  لیوحت  تروصرد  الاک /  داتو  لیوحت 

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

33492701-086  ، 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

رادشه رادشه متسیس   متسیس ددع   ددع   2 020 لماش   لماش زاین   زاین ناونع : : ناونع 4848
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ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز تاصخشم  اب  ABB یتظافح یلرتنک –  هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
REF620E_1G NBFNAAAANAA1BNN11G

(IETIET600 (the latest version رازفا مرن  لگناد  و 
1101001123000322 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
CA2KN22E7 لدم ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   TeSys K یلرتنک هلر  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  رگراک  همیب و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسویپ  هب  تامدخ  حرش  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور باسح 65  هیوست  .تسا 

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

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

IETIET600IETIET600 رازفا   رازفا مرن   مرن لگناد   لگناد وو     REF620E_1G NBFNAAAANAA1BNN11GREF620E_1G NBFNAAAANAA1BNN11G ریز : : ریز تاصخشم   تاصخشم اباب   ABBABB  یتظافح یتظافح یلرتنک  –   یلرتنک هلر   هلر ناونع : : ناونع
(( ( the latest vers ion( the latest vers ion

4949
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب تکرش  یداتس  هزوح  کریجنا و  رابنا  نادمه ،  ناتسرل ، ، یزکرم یاه  ناتسا  قیرح  مالعا  یاه  هناماس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتخاب یا  هقطنم 

1101001218000223 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1402/07/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق ) هناماسرد نآ  اب  قباطم  یتمیقداهنشیپ و  جردزا  سپو  لیمکت  ، هدومن دولناد  ار  یتسویپ  یاهلیاف  تسیابیمراکنامیپ  ، هدوب هباشم  یباختنادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا  هناماس  رد  اهنآ  یراذگراب  زاین و  دروم  کرادم  ءاضما  رهم و  هب  تبسن  هدوزفا ) شزرارب  تایلام  نودب  لک 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402328-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: 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

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 00 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  30 سا یپ  وی  رپمآ  یرتاب 7/2  -- EN54  - درادناتسا اب  GST دنرب یاراد  نوز   16 قیرح مالعا  لنپ  هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000638 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   AFC-16 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 16  لناپ  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: 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

قرب قرب تکرش   تکرش یداتس   یداتس هزوح   هزوح وو   کریجنا   کریجنا رابنا   رابنا نادمه ،  ،  نادمه ناتسرل ، ، ناتسرل ،، یزکرم یزکرم یاه   یاه ناتسا   ناتسا قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
رتخاب رتخاب یایا   هقطنم   هقطنم

5050

ساسا یپیپ   ویوی   رپمآ   رپمآ   7/27/2 یرتاب   یرتاب  --  -- قیرح قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 5151
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5762477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150465 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح ءافطا  تازیهجت  داوم و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/18 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5762193 مالعا  متسیس  هحفص 29)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت وو   داوم   داوم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 81 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ymxj4dmwp7s4s?user=37505&ntc=5762477
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5762477?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  ینوریب  روتالوزیا  اب  هارمه  یتارباخم  رتور  مدوم  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101001218000224 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نومرپ رتسگ  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PM-1809 لدم یتعنص  رتور  مدوم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   ینوریب   ینوریب روتالوزیا   روتالوزیا اباب   هارمه   هارمه یتارباخم   یتارباخم رتور   رتور مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

5353
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یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (. دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) CRS326-24S+2Q+RM لدم کیتورکیم  چوس  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000237 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT201UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحارم یط  هطوبرم و  دحاو  طسوت  دات  تفایرد و  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  یم  یزار  هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  یرادا 

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4274507-0833  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (.  (. دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  )  ) CRS326-24S+2Q+RMCRS326-24S+2Q+RM  لدم لدم کیتورکیم   کیتورکیم چوس   چوس ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 5454

-- یتارباخم یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار  -  - SSDSSD  کسید کسید دراه   دراه  -  - DVIDVI لباک   لباک لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه  - - هکبش هکبش تراک   تراک -- کیتسا کیتسا هظفاح   هظفاح تراک   تراک ناونع : : ناونع
قرب قرب زیرپ   زیرپ - - otg type Cotg type C  لدبم لدبم روتینام -  -  روتینام یمونوگرا   یمونوگرا هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ  - - میسیب میسیب دیلک   دیلک هحفص   هحفص

5555
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مرف لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 3  تسیرورض .  مالعتسا 

1101000060000309 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MSX-M1GN/X CE لدم  GB 1 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناماس شنادارف  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-WN321G لدم  54M LAN USB هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   CLASSIC لدم  GB 750 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان  لدم 1700008822   DVI لباک الاک :  مان 

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

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   KING STONE یتراجت مان   GB 240 تیفرظ لدم 004   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

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

یریما نیسحدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  وکانه  یتراجت  مان   DG999 لدم میسیب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نهیم لماکت  حرط و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   9x22x38 cm زیاس ینهآ  سنج  روتینام  یمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سیتاد سیدرپ  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   P NET یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   cm 10 زیاس  POT-500 لدم  otg type C لدبم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کتنیس  رزخ  هدنزاس  عجرم  باهش  سراپ  یتراجت  مان   EM-05 لدم  m 1/8 میس لوط  یطخ  هناخ  جنپ  رایس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

باهش سراپ  پمال  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیرورض مالعتسا  مرف  لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09153058716-05138599661 هرامش  ههام . تخادرپ 3 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38023051-051  ، 38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هکبش  یرتویپماک و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003176 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهم اتسیا  زارت  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS K50/A32 لدم هارمه  هنایار  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/30 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

هارمه هارمه هنایار   هنایار یرتاب   یرتاب هکبش -  -  هکبش وو   یرتویپماک   یرتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروک چپ  لوژام و  چیئوس ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000044000031 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC LH-SM لدم یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یددع  هتسب 1   PTC-DX-SM-LU/LU-230-0100 لدم  m 1 لوط  LSZH شکور سنج  سکلپاد  دم  لگنیس  یرونربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ناینب اور  راک  هدننک  هضرع  عجرم  اورراک 
ددع 12 دادعت : 

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

 . دشاب یم  تسویپ  هب  تساوخرد  دروم  مالقا  تاصخشم  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف ظاحل  یفاک  تقد  یراذگ  تمیق  ماگنه  رد  ددرگیم  دیکات 

6713743561 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  (- هیلالجا لپ   ) رگنس خ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37283232-083  ، 37294937-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37294937-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   وو   لوژام   لوژام چیئوس ،  ،  چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 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

5762325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  رد  یمالعا  تاصخشم  قباطم  اقیقد  گیگ  یرون 10  ربیف  لوژام  گیگ و  وکسیس  تروپ  هکبش 48  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000370 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
ریبدت هناسر  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   P/N:WS-C2960X-48TD-L لدم هنایار  تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نالبس هنایار  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960X-48FPD-L لدم یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( * رتمولیک ابیرقت 35  تکرش  رابنا  ات  اه  یربراب  هلصاف  ) هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(*** مهم ) .ددرگ هعلاطم  تقدب  تسویپ  رد  دیرخ  طیارش  ***

* .دشاب یم  یمازلا  هدنزاس  روشک  دنرب و  رکذ  هدنهد و  داهنشیپ  تکرش  گربرس  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ  *

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004641-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کر5761383 چیئوس و  کسید ؛  دراه  یتراظن ؛  یاه  نیبرود  هعومجم  هحفص 49)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش5762439 مامت  یاهب  یرادباسح  هناماس  هحفص 24)رارقتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5762555REF620E_1G ریز : تاصخشم  اب  ABB یتظافح یلرتنک –  هلر 
(IETIET600 (the latest version رازفا مرن  لگناد  NBFNAAAANAA1BNN11G و 

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

گیگ گیگ   1010 یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام وو   گیگ   گیگ وکسیس   وکسیس تروپ   تروپ   4848 هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5762193 مالعا  متسیس  هحفص 29)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مئالع  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001352000027 زاین :  هرامش 

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسویپ تسیل  1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تسیل  ینف  تاصخشم  مئالع و  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ییامناج  بصن و  لمح و  هنیزه  هیلک 

ددرگ یم  لطاب  یضاقتم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دوش و  یراذگراب  هناماس  رد  تسیاب  یم  یاه 11 و 12 و 13  دنب  دانسا 

8145139753 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  یقرش خ  تفلا  ناتسراهب خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

319142-031  ، 36861090-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36861103-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نجورب یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالس اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییوردوخ نکاس  تافلخت  هناماس  نیبرود  یرادنا  هار  بصن و  ، دیرخ

1101005187000067 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  نجورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نجورب رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ییوردوخ نکاس  تافلخت  هناماس  نیبرود  یرادنا  هار  بصن و  ، دیرخ

.دامن مادقا  تسویپ  دانسا  هعلاطم  هب  تبسن  خساپ  لاسرا  تهج 

8871813539 یتسپ :  دک  نجورب ،  یرادرهش  - یدازآ نادیم  - سردم راولب  نجورب ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222114-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34224297-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یظافحتسا  هزوحرد  نآ  تاقلعتم  لیردراگ و  ریمعت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000115 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/07/16 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوردوخ ییوردوخ نکاس   نکاس تافلخت   تافلخت هناماس   هناماس نیبرود   نیبرود یرادنا   یرادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6060

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوحرد   هزوحرد نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 81 ھحفص 45 
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نادهاز یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: 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

5762496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تساوخرد و  قبط  یقرب  مزاول  ملق  دادعت 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093139000029 زاین :  هرامش 

نادهاز یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ثادحا یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   m 9 عافترا  HM-09 لدم هزیناولاگ  سنج   LED روتکژرپ کرحتم و  دبس  اب  یهجو  دنچ  یپوکسلت  ییانشور  جرب  الاک :  مان 

سراپ یورین  رتسگ 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  قبط  مزاول  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهعب  قن  لمح و  هنیزه  هیلک 

9816845191 یتسپ :  دک  یرهش ،  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  ملعم 8 _  ملعم _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435050-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33425170-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روار یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 M314MULED7740-S لدم :  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسوط  - نیولک رون 4000 گنر  یامد  تاو و  ناوت 140 اب  ( IP66  ) ینابایخ ید  یا  لا  غارچ 

1101093398000013 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  روار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   M314MULED6840-S دک  M LED 13000 lm 4000 k سویله لدم  هلوژام  هس   W 104 غارچ الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
روار رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7651814544 یتسپ :  دک  روار ،  یرادرهش  رویرهش  نابایخ 17  روار  روار ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33722030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724830-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب مزاول   مزاول ملق   ملق   88 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 6262

یسوط یسوط  - - نیولک نیولک 40004000 رون   رون گنر   گنر یامد   یامد وو   تاو   تاو 140140 ناوت   ناوت اباب   ( ( IP66IP66  ) ) ینابایخ ینابایخ یدید   یایا   لالا   غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 81 ھحفص 46 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکسم کناب  بعش  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 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نادمه  نکسم  کناب  هبعش  یقرب 4 هرکرک  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000031 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 

تس 112 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  یرازگراب  اضما و  رهم و  لیمکت و  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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 هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 81 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vzzz5w6c7k892?user=37505&ntc=5761560
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5761560?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس یزاجم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050272000092 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  - سردم نابایخ  شبن  - تیالو نادیم  - لباب - ناردنزام ناتسا  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35156-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223400-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس یزاجم   یزاجم رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 81 ھحفص 48 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AL-91G1 لدم کادآ  دنرب  یکینورتکیا  لفق  لماک  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101093993000414 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نارتسگ کادآ  دیدارف  هدننک  هضرع  عجرم   HETTICH یتراجت مان  یهاگشیامزآ  ژویفیرتناس   E1476 یسیطانغم لفق  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور  ات 50  دودح 45  هجو  یلام  زیراو  تخادرپ و 

( دشاب یم  عمتجم  یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت   .) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  ....و  سکابیت  تسپ و  یربراب و  هنیزه 
ناسانشراک  دات  مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 

ددرگ تسویپ  روتکاف 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

AL-91G1AL-91G1 لدم   لدم کادآ   کادآ دنرب   دنرب یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق لماک   لماک کپکپ   ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 81 ھحفص 49 
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درکرهش یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  کر  چیئوس و  کسید ؛  دراه  یتراظن ؛  یاه  نیبرود  هعومجم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  مالعتسا  مرف  رد  کیکفت  هب  اهالاک  تمیق 

1101005312000053 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816773916 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224849-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223565-038 :: 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 یلم  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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001056000068 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هرقف  1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135937661 یتسپ :  دک  یزادرپراک ،  لک  هرادا  ناریا - یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60992802-021  ، 60991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66731191-021 :: 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

کرکر وو   چیئوس   چیئوس کسید ؛  ؛  کسید دراه   دراه یتراظن ؛  ؛  یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

نیبرود نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روار ناتسرهش  بلاطیبا  نبا  یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف رد  یداهنشیپ  تمیق   . لاسکی تدم  هب  ناتسرامیب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یتینما و  یاهمتسیس  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  تسویپ 

1101094005000003 زاین :  هرامش 
روار ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

روار رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7651814843 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  روار  روار ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33729435-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33729435-034 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتینما   یتینما یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هورق 244 یزکرم  هبعش  هپس  کناب  تهج  یبناج  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090604000003 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-V3522 لدم ریغتم  زنل  لسکیپ و  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  تبث  روتکاف و  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  طبترم  ربتعم و  یلغش  کردم  هیارا 

 . دریگ رارق  هعلاطم  دروم  امتح  یتسویپ  لیاف  اذل  تسا  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  ساسارب  تازیهجت  هیلک 
 . ربتعم یتناراگ  یاراد 

6613714573 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  هپس  کناب  تیریدم  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247151-087  ، 33247150-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33247150-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوردوخ5761322 نکاس  تافلخت  هناماس  نیبرود  یرادنا  هار  بصن و  ، هحفص 44)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

ریمعت و5762023 یزادنا ،  هار  بصن و  ءاقترا ،  ریمعت ،  زیخ - هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا  یراذگاو 
تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن 

WIM

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

رابنا5761528 نادمه ،  ناتسرل ، ، یزکرم یاه  ناتسا  قیرح  مالعا  یاه  هناماس  یرادهگن  سیورس و 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  تکرش  یداتس  هزوح  کریجنا و 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سا5761782 یپ  وی  رپمآ  یرتاب 7/2   -- قیرح مالعا  هحفص 35)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5762193 مالعا  متسیس  هحفص 29)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یاهریگ5761331 تعرس  هدایپ و  نیرباع  ددرت  لحم  یشک  طخ  یئزج و  ود  درس و  گنر  یارجا  دیرخ و 
رهش حطس 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5761220 تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یهدناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
یتراظن

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5761220 تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یهدناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
یتراظن

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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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ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  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 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف تقرس  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000077 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  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 6 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رظن دروم  تسویپ  قبط 

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384907-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

رابنا5761528 نادمه ،  ناتسرل ، ، یزکرم یاه  ناتسا  قیرح  مالعا  یاه  هناماس  یرادهگن  سیورس و 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  تکرش  یداتس  هزوح  کریجنا و 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سا5761782 یپ  وی  رپمآ  یرتاب 7/2   -- قیرح مالعا  هحفص 35)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسا5761803 عتارم  اه و  لگنج  حطس  رد  قیرح  یافطا  تنایص و  تبقارم ،  تشگ و  تایلمع  هحفص 9)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزلف5762104 تقرس  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5762193 مالعا  متسیس  هحفص 29)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5762477 ءافطا  تازیهجت  داوم و  هحفص 35)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یزلف یزلف تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 7171
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

تک5761381 هاگتسیا  یرادا و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  بصن  هحفص 22)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا5761626 تظافح  هچراپکی  هناماس  هژورپ  مامتا  هدنامیقاب و  یاهراک  هحفص 22)لیمکت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5762193 مالعا  متسیس  هحفص 29)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هقی  نفورکیم  ددعکی  گرزب و  هفاضا  یرطاب  ددع  هارمه 2  هب  یرادربملیف  نیبرود  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005312000054 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رزیانس یتراجت  مان  یرادرب  ملیف  نیبرود  دربراک   EW-112 PGZ لدم یا  هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  هدنزاس  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   PXM-Z150 4K XDCAM لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816773916 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224849-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223565-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هقی   هقی نفورکیم   نفورکیم ددعکی   ددعکی وو   گرزب   گرزب هفاضا   هفاضا یرطاب   یرطاب ددع   ددع   22 هارمه   هارمه هبهب   یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ  ) مالعتسا یهگآ  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  یناشن  شتآ  یتارارح  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094734000252 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   E2V لدم یناشن  شتآ  یترارح  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

یمشاه یاقآ  یلخاد 207  یگنهامه 03145260066 

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

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یتارارح   یتارارح نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 81 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7nye2cdbcg9j5?user=37505&ntc=5762093
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5762093?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

5762246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرزیل رتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000413 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماگشیپ قیقد  نایدار  هدننک  هضرع  عجرم   LEICA یتراجت مان   D810 لدم یساکع  نیبرود  رزیل m 200 و  درب  اب  یسدنهم  یرزیل  رتم  عون  جنس  هلصاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هدادرثا  بیترت  طورشم  صفان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  دنرب  ندومن  صخشم  روتکاف و  شیپ  قاصلا 

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

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

هتسبرادم5761265 نیبرود  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و   ، یزادنا هار  بصن و  هحفص 22)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییوردوخ5761322 نکاس  تافلخت  هناماس  نیبرود  یرادنا  هار  بصن و  ، هحفص 44)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کر5761383 چیئوس و  کسید ؛  دراه  یتراظن ؛  یاه  نیبرود  هعومجم  هحفص 49)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5761496 هحفص 49)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب5761513 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یتینما و  یاهمتسیس  یرادهگن  هحفص 49)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هقی5761576 نفورکیم  ددعکی  گرزب و  هفاضا  یرطاب  ددع  هارمه 2  هب  یرادربملیف  نیبرود  ددع  کی 
یا

هحفص 22) نیبرود  ( نیبرود

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

یناشن5762093 شتآ  یتارارح  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 22)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یرزیل5762246 هحفص 22)رتم  نیبرود  ( نیبرود

یرزیل یرزیل رتم   رتم ناونع : : ناونع 7474
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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

یبناج5762348 تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هحفص 49)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیولیگهک و هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوسای تفن  رابنا  لاعتشا  لباق  نزخم  دادعت 4  یبوریال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093265000012 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگیم تروص  تفن  رابنا  عیزوت و  نیمات  دحاو  یگنهامه  اب  راک  ماجنا  هوحن  نامز و  یناسرتخوس  لصف  ندیسر  ارف  راک و  تیساسح  هب  هجوتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاسیسات ای  هینبا  هبتر 5 لقادح  نتشاد 

راک هرادا  زا  راک  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  نتشاد 
راک هقباس  هبرجت و  نتشاد 

7591653644 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یرهطمراولب _  جوسای _  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334121-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334053-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن رابنا   رابنا لاعتشا   لاعتشا لباق   لباق نزخم   نزخم   44 دادعت   دادعت یبوریال   یبوریال ناونع : : ناونع 7575
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دزی رگراک  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 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   Nas HDD(4TB) WD RED PLUS ددع و 4  ( Nas(4Bay هاگتسدکی دشاب - یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب ناریا  تخاس  امتح  دوجو  تروص  رد  )

1101090634000066 زاین :  هرامش 
دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گربدنت یتراجت  مان   Viking FS 420U NAS لدم  TB 4 تیفرظ  windows storage server 2003 R2x32 لماع متسیس  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یتناراگ  نامز  تدم  ینف و  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  امتح  هدنشورف - هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رظن  دروم  زمرق  نرتسو  دراه  ههامکی - تخادرپ 

دشاب یم  ناریا  تخاس  اب  هدنرب  تیولوا 

8915451135 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  ناتسرامیب  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38253162-035  ، 38520005-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250007-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   14هرامش تعاس ات  خروم 1401/07/16  تعاس 10  زا   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761977 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

کالپ 6 یماظتنا ، یورین  هارراهچ  یمادخ ، دیهش  نابایخ  کنو ، نادیم  نارهت ، یناشن  هب  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس   :: سردآ سردآ

88782132 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.niho.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاس زاس هریخذ   هریخذ لماع -  -  لماع متسیس   متسیس لانرتسکا   لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 7676

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تفن5761482 رابنا  لاعتشا  لباق  نزخم  دادعت 4  هحفص 58)یبوریال  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس5761755 هریخذ  لماع -  متسیس  لانرتسکا  کسید  هحفص 58)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نیالنآ5761977 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  هحفص 58)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش زا  یلا  زا 1401/7/11  دانسا  تفایرد   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 14:30  7:30

edarimali.rasht.ir :: عبنم تعاس 10عبنم یلا  زا 1401/7/17  داهنشیپ  لاسرا   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762508 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/07/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یورین طسوت  اهدنب  هار  تیاده  هعبات و  یاهنامزاس  یرادرهش و  هریغ  تاسیسات و  یرادا ،  یاهنامتخاس  نکاما ،  یکیزیف  تظافح  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناسنا

لاس کی  دادرارق  تدم 

رهم کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هدرپس  ناونع  هب  لایر  غلبم 28.634.413.924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یناقلاط -  هبعش 

یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر  یناشن  هب  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  نواعم  راک  رتفد  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
قوف  یناشن  هب  تشر  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت 

یرادرهش یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر  فلا  یاه  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  رازگ و  هصقانم 

33616325 :: نفلت :: 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

یرادرهش5762508 هریغ  تاسیسات و  یرادا ،  یاهنامتخاس  نکاما ،  یکیزیف  تظافح  تامدخ  یراذگاو 
یناسنا یورین  طسوت  اهدنب  هار  تیاده  هعبات و  یاهنامزاس  و 

هحفص 60) دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هار هار تیاده   تیاده وو   هعبات   هعبات یاهنامزاس   یاهنامزاس وو   یرادرهش   یرادرهش هریغ   هریغ وو   تاسیسات   تاسیسات یرادا ،  ،  یرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس نکاما ،  ،  نکاما یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یناسنا یناسنا یورین   یورین طسوت   طسوت اهدنب   اهدنب

7878
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یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cpu corei3 8100 1151,power green450eco,power server 750,power و Asus دربردام ,ssd128,ram 4g دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 server
1000W

یتسویپ لیافرد  تاصخشماب  قباطم 
1101091536000169 زاین :  هرامش 

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   APACER یتراجت مان   AS203 لدم  GB 128 تیفرظ  SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

متسیس لباش  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 750   W 750 رورس هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   CORE I3-7100 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

ینامحر یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   PRIME H310M-K R2.0 لدم هنایار  دربراک   Ddr3 دربردام الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380G5 لدم  W 1000 ناوت هنایار  رورس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX یتراجت مان   ddr4 bus 2400 لدم  GB 4 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
کشونا تعنص  ایک  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   ECO-450 لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپیم ماجنا  یدعب  تامادقا  دات ، زا  سپ  لاسرا و  هدنشورف  طسوت  هنومن  موزل  تروصرد 

دشاب یم  یرابتعا  هجو  زیراو  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  راب  لمح  هیارک 

3867141113 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینیمخ  ماما  هاگشیالاپ  بنج  دنزاش  یهارود  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493343-086  ، 33493310-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668894-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار مرمر   -- -- CPUCPU  لوژام لوژام رورس -- -- رورس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ---- SSDSSD  کسید کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 7979
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  تعاس 13  خیرات 1401/7/16  زا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761820 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر اب 13.155.000.000  یناشن  شتآ  نامتخاس  یزکرم و  رورس  قاتا  رد  روتارنژ  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 658.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسارد یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا 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

5762269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتکریاد ویتکا  یزادنا VDI و  هار  تهج  رورس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092692000007 زاین :  هرامش 

ناهفصا ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوئخ  ههام  کی  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  دیق  روتکاف  رد  هدوزفا و ....  شزرا  تایلام ،  هیلک 

.دشاب  یم  تسویپ  تسیل  رد  تاصخشم 
دشاب یم  هاگتسد  یتستوخرد 2  یالاک  دادعت 

8174673461 یتسپ :  دک  ییامام ،  یراتسرپ و  هدکشناد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  یدازآ خ  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37927554-031  ، 37927500-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36699398-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ نامتخاس   نامتخاس وو   یزکرم   یزکرم رورس   رورس قاتا   قاتا ردرد   روتارنژ   روتارنژ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

یروتکریاد یروتکریاد ویتکا   ویتکا وو     VDIVDI یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج رورس   رورس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت 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

5762314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیف لباک  سیفرتنیا +  رورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000109 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپ و  تسیل  قبط  - 

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

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

 . دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  یرازگراب و  روتکاف  شیپ  امتح  یراکزور -  هیوست 14 جلخرصان -  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتیراکمه زا  ساپساب 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: 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

هنایار5761564 مر  -- CPU لوژام رورس -- هیذغت  عبنم  -- SSD کسید هحفص 60)دراه  رورس  ( رورس

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

یکسرپسک5761643 سوریو  دض  سنسیال )  ) یرادرب هرهب  زوجم  ینابیتشپ  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن5761820 شتآ  نامتخاس  یزکرم و  رورس  قاتا  رد  روتارنژ  هاگتسد  ود  هحفص 60)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یکسرپسک5761857 سوریو  دض  سنسیال )  ) یرادرب هرهب  زوجم  ینابیتشپ  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ5761977 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  هحفص 58)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزلف5762104 تقرس  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

یروتکریاد5762269 ویتکا  یزادنا VDI و  هار  تهج  رورس  هحفص 60)هیهت  رورس  ( رورس

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

ربیف5762314 لباک  سیفرتنیا +  هحفص 60)رورس و  رورس  ( رورس

ربیف ربیف لباک   لباک سیفرتنیا +  +  سیفرتنیا وو   رورس   رورس ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا نوخ  لاقتنا  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 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد 5101 روسنس  یاراد  رگالاتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003000000135 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرس 57  یاه  روتکلاک  اب  راگزاس  - - 

ات 70+ ییامد 40 -  هدودحم  - 
ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هیدات  یاراد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  620 دادعت : 

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

نیون یاهیروانف  ینف و  تنواعم  88623617 و 88623682  یگنهامه :  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

510 1510 1 یلخاد   یلخاد روسنس   روسنس یاراد   یاراد رگالاتید   رگالاتید ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  اب  یلخاد  راشف  روستس  کیرباف و  راشف  یتناس  گنلش 70 هارمهب  یزلف  هدننک  حیحصت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091335000063 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ELSTER هدنزاس عجرم   EK-220 لدم  bar 80 راشف زاگ  مجح  یریگ  هزادنا  یکینورتکلا  هدننک  حیحصت  هاگتسد  الاک :  مان 

رتسگ یرالیپ  یتعنص 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ELSTER هدنزاس عجرم   EK-220 لدم  bar 40 راشف زاگ  مجح  یریگ  هزادنا  یکینورتکلا  هدننک  حیحصت  هاگتسد  الاک :  مان 

رتسگ یرالیپ  یتعنص 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ELSTER هدنزاس عجرم   EK-220 لدم  bar 10 راشف زاگ  مجح  یریگ  هزادنا  یکینورتکلا  هدننک  حیحصت  هاگتسد  الاک :  مان 

رتسگ یرالیپ  یتعنص 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هار  بصن و  اب  یلخاد  راشف  روستس  کیرباف و  راشف  یتناس  گنلش 70 هارمهب  یزلف  هدننک  حیحصت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3471777995 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - یناهفصا یفرشا  نابایخ  - ءادهشلادیس راولب  - ظفاح نادیم  - ردونیم نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3194-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3194-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   یلخاد   یلخاد راشف   راشف روسنس   روسنس وو   کیرباف   کیرباف راشف   راشف یتناس   یتناس 7070 گنلش   گنلش هارمهب   هارمهب یزلف   یزلف هدننک   هدننک حیحصت   حیحصت ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 81 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c7bbyy43nyrf2?user=37505&ntc=5761854
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5761854?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 14 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض حرش  اب  قباطم  تاعطق  ریاس  روسنس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000308 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  هزرل  دربراک   SERIES 3300 روسنس الاک :  مان 

نابیتشپ دادنب  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضاقتم رابنا  برد  لیوحت  جنسزاگ GMI PS200 و  هاگتسد  نژیسکا 4  روسنس  ضیوعت  زاین  تروص  رد  نویساربیلاک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091990000216 زاین :  هرامش 

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یضاقتم رابنا  برد  لیوحت  جنسزاگ GMI PS200 و  هاگتسد  نژیسکا 4  روسنس  ضیوعت  زاین  تروص  رد  نویساربیلاک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

35231191-034  ، 32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض همیمض حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم تاعطق   تاعطق ریاس   ریاس وو   روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8585

GMI  PS200GMI  PS200 جنسزاگ   جنسزاگ هاگتسد   هاگتسد   44 نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس ضیوعت   ضیوعت زاین   زاین تروص   تروص ردرد   وو   نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 8686

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلخاد 57618175101 روسنس  یاراد  هحفص 64)رگالاتید  روسنس  ( روسنس

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

بصن و5761854 اب  یلخاد  راشف  روسنس  کیرباف و  راشف  یتناس  گنلش 70 هارمهب  یزلف  هدننک  حیحصت 
یزادنا هار 

هحفص 64) روسنس  ( روسنس

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

همیمض5762232 حرش  اب  قباطم  تاعطق  ریاس  هحفص 64)روسنس و  روسنس  ( روسنس

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

5762413GMI PS200 جنسزاگ هاگتسد  نژیسکا 4  روسنس  ضیوعت  زاین  تروص  رد  هحفص 64)نویساربیلاک و  روسنس  ( روسنس

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

یمکارت5762421 رلیچ  زاین  دروم  هحفص 29)مالقا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5761545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدع هدنشورف  هدهعب  هیارک  هباشم  ان  دک  ناریا  یراک  زور  هیوست 60 تسویپ  هب  متیآ  هارمه 6  هب  ددع  سکاب 20 روات  ولبات  ماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تدوع یفیک 

1101001609002527 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ نیشام  رایبآ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان  تویپرتنس  راشف  تحت  یرایبآ  نیشام  سکاب  روات  قرب  عطق  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 74 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوع یفیک  مدع  هدنشورف  هدهعب  هیارک  هباشم  ان  دک  ناریا  یراک  زور  هیوست 60 تسویپ  هب  متیآ  هارمه 6  هب  ددع  سکاب 20 روات  ولبات  ماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852084-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایبآ یرایبآ نیشام   نیشام سکاب   سکاب روات   روات قرب   قرب عطق   عطق چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   MT-VIKI 4k*2k رتیلپسا  - ezcap 269 4k رچپک تراک   - ezcap 265 رچپک تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000214 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماظن هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   BLACK MAGIC یتراجت مان   intensity لدم وئدیو  رچپک  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   VS-0104 لدم تروپ  راهچ  رتیلپسا  وئدیو  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
تالایا هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   BLACK MAGIC یتراجت مان   DECKLINK STUDIO 4K لدم هنایار  رچپک  تراک  الاک :  مان 

BLACK MAGIC هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/19 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 -  اهدک  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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     MT-VIKI  4k*2kMT-VIKI  4k*2k رتیلپسا   رتیلپسا  -  - ezcap 269 4kezcap 269 4k رچپک   رچپک تراک   تراک  -  - ezcap 265ezcap 265 رچپک   رچپک تراک   تراک ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لخاد  قیقد  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  هدکناریا  زا  تسویپ  مالعتسا  قبط  وکسس  چیوس  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004260000040 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-24TC-L لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3560-12PC-S لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  دیریگب و  رظن  رد  ار  هاگشناد  طیارش  دینک و  هعلاطم  لماک  ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ  مالعتسا  قبط  وکسیس  چیوس  ددع  دیرخ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژن میحر  یگنهامه 09133599719  تهج  هرامش  دیهدن  تمیق  الصا  هباشم  الاک  دینک  یرازگراب  ددجم  اضما و  رهم و  ار 

8916997663 یتسپ :  دک  وجشنا ،  راواب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36242771-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36242774-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ لانرتنیا  2424   لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) تسویپ تسیل  قباطم  نادابآ - چیئوس  جیکپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001248 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  ...و )  همیب  تایلام ،  ینوناق (  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  همیب و  باسحاصافم  هیارا 

دیئامرف لصاح  سامت  نایدرجورب  سدنهم  سامت 09353479866  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

کر5761383 چیئوس و  کسید ؛  دراه  یتراظن ؛  یاه  نیبرود  هعومجم  هحفص 49)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرایبآ5761545 نیشام  سکاب  روات  قرب  عطق  هحفص 67)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

اب5762011  MT-VIKI 4k*2k رتیلپسا  - ezcap 269 4k رچپک تراک   - ezcap 265 رچپک تراک 
ربتعم یتناراگ 

هحفص 67) چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ5762141 لانرتنیا 24  هکبش  اتید  هحفص 67)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5762196 جیکپ  تازیهجت  هحفص 67)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

دروک5762253 چپ  لوژام و  چیئوس ،  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گیگ5762325 یرون 10  ربیف  لوژام  گیگ و  وکسیس  تروپ  هکبش 48  هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

چیئوس چیئوس جیکپ   جیکپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

5761769 (. دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) CRS326-24S+2Q+RM لدم کیتورکیم  چوس  ددع  هحفص 37)2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

اب5762011  MT-VIKI 4k*2k رتیلپسا  - ezcap 269 4k رچپک تراک   - ezcap 265 رچپک تراک 
ربتعم یتناراگ 

هحفص 67) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( تخت  300  ) هیدهم ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ  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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام لباترپ  هیاپ  هارمه  هب  لباترپ  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092002000041 زاین :  هرامش 

( تخت  300  ) هیدهم ینامرد  یشزوما و  یکشزپ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  ناگزاس  هدنزاس  عجرم   Vectra لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم ینف  لوئسم  دیئات  زا  سپ  .IMEED دشاب اراد  ار  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  هیدیئات  تسیبایم  هاگتسد  تسا .  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا   . دش دهاوخ  مادقا  دیرخ  هب  تبسن 

1185817311 یتسپ :  دک  هیدهم ،  ناتسرامیب  مالسا  ناادف  شوش خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062628-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55322348-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام لباترپ   لباترپ هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   لباترپ   لباترپ یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 9191

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PBD-0110556 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هصقانمعبنم دانسا  تفایرد  تلهم  همتاخ  زا  سپ  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  روتینام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  زمرهمار ، - ناهبهب هارگرزب  رتمولیک 17  ناهبهب ، رد  عقاو  اه  نامیپ  یقوقح و  روما  رتفد   :: سردآ سردآ

:: 06152102266 و 06152102265 نفلت :: www.pgbidboland.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رذکشا رصعیلو  یصصخت  هاگنامرد   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یناریا یالاک  تیولا  ) سوم دروبیک  تس  ددع  زیاس 24 و 10 رتویپماک  روتینام  ددع  دیرخ 2 تساوخرد 

دشاب یم  تسویپ  روتینام  ینف  تاصخشم 
1101090637000006 زاین :  هرامش 

رذکشا رصعیلو  یصصخت  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
RESPINTCH یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک  بونج  یانیسر  متسیس  شیاپ  هدنزاس  عجرم   PS-KB-41558602 لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

بونج یانیسر  متسیس  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 10 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2030H لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
قودص رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یناریا یالاک  تیولا  ) سوم دروبیک  تس  ددع  زیاس 24 و 10 رتویپماک  روتینام  ددع  دیرخ 2 تساوخرد 

دشاب یم  تسویپ  روتینام  ینف  تاصخشم 
09132528369-09134557177 سامت :  هرامش 

8941616561 یتسپ :  دک  یکشا ،  کراپ  تشپ  وتنس  هداج  رذکشا  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728741-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32725153-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام هنایار - - هنایار سوم   سوم وو   دروبیک   دروبیک تستس   ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب نیودت  سکاب  هاگتسد  کی  روتینام  ددع  ود  یرادا  هدافتسا  تهج  دروبیکو  سوم  اب  یلخاد  تاقعتم  اب  رتوپماک  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیودت تهج  روتینام  ددع  کی  تاقلعتم و 
1201001554000032 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زاین  دروم  اه  تمیق  زیر  تهج  روتکاف  شیپ  امتح  دشابیم  یمازلا  تمیق  یسررب  تهج  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22162381-021  ، 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

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 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا تلبت 10  هاگتسد  کیو  روتینام  ددع  کی  یلخاد  تاقلعتم  اب  یرادا  رتویماک  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001554000033 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیمن هداد  خساپ  روتکاف  شیپ  نودب  دشابیم  یمازلا  تمیق  یسررب  تهج  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22162381-021  ، 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

دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم اباب   یلخاد   یلخاد تاقعتم   تاقعتم اباب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 9494

چنیا چنیا   1010 تلبت   تلبت هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   روتینام   روتینام ددع   ددع کیکی   یرادا - - یرادا رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی رگراک  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 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5761947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم ینف و  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ -  تاصخشم  اب  ناریا  تخاس  ید  چا  لوف  چنیا  روتینام 24  هاگتسد   16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  هدننک  یتناراگ  تکرش  نامز و 

1101090634000067 زاین :  هرامش 
دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2410H لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی تخادرپ  هدنشورف - هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8915451135 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  ناتسرامیب  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38253162-035  ، 38520005-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250007-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تدم تدم وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ امتح   امتح تسویپ -  -  تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   ناریا   ناریا تخاس   تخاس یدید   چاچا   لوف   لوف چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1616 ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ تسویپ   تسویپ هدننک   هدننک یتناراگ   یتناراگ تکرش   تکرش وو   نامز   نامز

9696
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باراد انیس  نبا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   :: 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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعطق زاب و  لیوحت  زا  دعب  سیک  .تسویپ  یاه  لیاف  تاصخشم  قبط  الماک  روتینام  ددع  اب 2  هارمه  هدش  لبمسا  متسیس  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لطاب  نآ  یتناراگ  دیابن  دوشیم و  کچ  نآ 

1101092629000005 زاین :  هرامش 
باراد انیس  نبا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   MAGNUM PLUS لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد لک  غلبم  دیرخ  هجدوب  ندوب  مک  لیلد  هب  .هدنشورف  یوس  زا  لاسرا  هنیزه  اب  لحم  رد  لیوحت  .دشاب  هلاس  یتناراگ 2  یاراد  اهالاک  همه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشن نویلیم   یالاب 30 

7481668377 یتسپ :  دک  باراد ،  انیس  نبا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  اردص -  راولب  یاهتنا  نارادرس - نادیم  باراد -  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53560745-071  ، 53560744-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53560742-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  ناتسدرا  ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام ددع   ددع   22 اباب   هارمه   هارمه هدش   هدش لبمسا   لبمسا متسیس   متسیس کیکی   ناونع : : ناونع 9797

تسده تسده وو   ددع   ددع   11 یترارحرتنیرپ   یترارحرتنیرپ  ( -  ( - DDR4DDR4)) 88 مرمر   چنیا   - - چنیا   2222 یناریا   یناریا روتینام   روتینام سیک -  -  سیک ناونع : : ناونع 9898
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تسده 1 ددع و  یترارحرتنیرپ 1  ددع -   DDR4 ) 6)8 مر ددع -  چنیا 3  یناریا 22  روتنام  ددع - سیک 2   : تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سوم ات  دروبیک 3  ددع   4 ددع

1101090606000003 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  ناتسدرا  ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

یفداصت یسرتسد  هظفاح  عمتجم  رادم  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
PC| یگناخ یرادا /  | میساب | وکست  | دیلک هحفص  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

میس اب  |DEATHADDER ESSENTIAL RZ01  || رتویپماک سوم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
BIXOLON SRP 350 PLUS II| گنوسماس  | یترارح راون  رگپاچ  الاک :  مان 

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

ناتسدرا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشمددع و تسده 1  ددع و  یترارحرتنیرپ 1  ددع -   DDR4 ) 6)8 مر ددع -  چنیا 3  یناریا 22  روتنام  ددع - سیک 2   : تازیهجت دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سوم ات  دروبیک 3  ددع   4 ددع -  DDR4 ) 6  ) 8 مر .دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب  سیک  تیفیک )  یاهدرادناتسا ( 

8181815611 یتسپ :  دک  ناتسدرا ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  بالقنا  نابایخ  سردم  نادیم  ناتسدرا  ناتسدرا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54244214-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54247704-031 :: 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

روتینام5761246 لباترپ  هیاپ  هارمه  هب  لباترپ  یتایح  مئالع  هحفص 71)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یناشن5761610 شتآ  روتینام  هحفص 71)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

5761802SSD کسید دراه   - DVI لباک لانرتسکا -  کسید  دراه   - هکبش تراک  - کیتسا هظفاح  تراک 
 - روتینام یمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ   - میسیب دیلک  هحفص  - یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  - 

قرب زیرپ  - otg type C لدبم

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5761872LED روتینام هنایار - سوم  دروبیک و  هحفص 71)تس  روتینام  ( روتینام
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(( 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

دروبیک5761875 سوم و  اب  یلخاد  تاقعتم  اب  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 71)ود  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5761931 تلبت 10  هاگتسد  کی  روتینام و  ددع  کی  یرادا - رتویپماک  هاگتسد  هحفص 71)کی  روتینام  ( روتینام

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

شیپ5761947 امتح  تسویپ -  تاصخشم  اب  ناریا  تخاس  ید  چا  لوف  چنیا  روتینام 24  هاگتسد   16
.ددرگ تسویپ  هدننک  یتناراگ  تکرش  نامز و  تدم  ینف و  تاصخشم  اب  روتکاف 

هحفص 71) روتینام  ( روتینام

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

روتینام5762415 ددع  اب 2  هارمه  هدش  لبمسا  متسیس  هحفص 71)کی  روتینام  ( روتینام

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

رادشه5762494 متسیس  ددع  لماش 20  هحفص 29)زاین  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسده5762571 ددع و  یترارحرتنیرپ 1   ( - DDR4)8 مر چنیا  - یناریا 22  روتینام  هحفص 71)سیک -  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هتسبرادم5761265 نیبرود  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و   ، یزادنا هار  بصن و  هحفص 22)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج5762348 تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هحفص 49)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

5761248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  کنابرواپ )  ) رژراش هارمه و  نفلت  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000161 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قباطم  کنابرواپ )  ) رژراش هارمه و  نفلت  یشوگ  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  500 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  انمض " دشاب .  یم  یمازلا  هنومن  لاسرا  ددرگ .  لیمکت  امازلا " تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5761530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  کنابرواپ )  ) رژراش هارمه و  نفلت  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000162 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قباطم  کنابرواپ )  ) رژراش هارمه و  نفلت  یشوگ  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  500 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  انمض " دشاب .  یم  یمازلا  هنومن  لاسرا  ددرگ .  لیمکت  امازلا " تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( کنابرواپ کنابرواپ  ) ) رژراش رژراش وو   هارمه   هارمه نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 9999

(( کنابرواپ کنابرواپ  ) ) رژراش رژراش وو   هارمه   هارمه نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 100100

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5761248( کنابرواپ  ) رژراش هارمه و  نفلت  هحفص 78)یشوگ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5761530( کنابرواپ  ) رژراش هارمه و  نفلت  هحفص 78)یشوگ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5761974 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  نکسم  مان  تبث  هناماس  یزادنا  هحفص 24)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج5762005 یرادکناب  یاهدنیآرف  یحارط  هحفص 24)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس5762126 یزاجم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 47) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هربراک5762319 تسویپ 100 لیاف  تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  یارب  هباشم  دک  هحفص 24)ناریا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یدنورهش5762394 لوپ  فیک  هژورپ  اب  طبترم  تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

576241840TB کسیداب  HP-P2000 لدم هحفص 24)جیروتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5762555REF620E_1G ریز : تاصخشم  اب  ABB یتظافح یلرتنک –  هلر 
(IETIET600 (the latest version رازفا مرن  لگناد  NBFNAAAANAA1BNN11G و 

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت نایگنهرف  هاگشناد  نارمچ  دیهش  سیدرپ   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPSON EB-W49 نوسپا روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  دادعت 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093539000003 زاین :  هرامش 

نارمچ دیهش  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-S6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لوبق  دروم  یتساوخرد  دنرب  اب  طقف  زاین  دروم  مالقا 

ربتعم یمسر و  روتکاف 

1659877611 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  نارمچ  دیهش  سیدرپ  راهب -  راولب  یاهتنا  هیمیکح -  کرهش  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77309890-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77308081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ5762103 وئدیو  هاگتسد  هحفص 81)دادعت 8  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب5761560 هرکرک  یزادنا  هارو  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 47) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   88 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

زا 81 ھحفص 81 
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