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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

140 1140 1 رهم   رهم   1919 هبنش   هبنش هسهس   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   148هکس ,930 , 000148 ,930 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   89,28089,280مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,950هکس , 000139,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس205,500205,500رالد سیئوس کنارف   329,600329,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,800 , 00081 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع237,400237,400رالد ناتسبرع لایر   87,30087,300لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,800 , 00051 ,800 , وروی000 318وروی ,690318 ژورن690, ژورن نورک   30نورک ,60030 ,600

رایع رایع   1818 یالط   13,591یالط , 00013,591 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   362دنوپ ,260362 نپاژ260, نپاژ نینی   دصکی   226دصکی , 140226 , 140

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 109109))
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 21  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( 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 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108
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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  • 108

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  نامتخاس  یسدنهم  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسدنهم یلام و  یرادا  عماج  نویساموتا  یصصخت  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7618765578 مولعلارحب  نابایخ  رونهاب  کرهش  نامرک   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: kermanceo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 1401/7/20هرامش خیرات 1401/7/10  زا   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیرخ  :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  یکیزیف  لاسرا   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/8/2 هبنشود  زور  یکینورتکلا  لاسرا   - 1401/08/02

5774316 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   خروم 1401/8/3  هبنش  هس  زور  رد   - 1401/08/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر  نیمضت 3.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم یکناب  شیف  هئارا  یهگا و  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت 

قاتا زیهجت  هعسوت و  لک  هرادا  لوا  هقبط  ناریا  یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  یمویق  دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  لاسرا   :: سردآ سردآ
109

02182992110  - 85193768-88969737-27313131 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.irica.gov.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

یسدنهم یسدنهم وو   یلام   یلام یرادا   یرادا عماج   عماج نویساموتا   نویساموتا یصصخت   یصصخت رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یور یور ربرب     MSSPMSSP  77** سیورس  2424 سیورس هئارا   هئارا وو   دوجوم   دوجوم ( ( S IEMSIEM)) یتینما یتینما یاهدادخر   یاهدادخر وو   عیاقو   عیاقو تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا زاب   زاب ناونع : : ناونع
(( CSIRTCSIRT دادخر (  (  دادخر هبهب   خساپ   خساپ تامدخ   تامدخ وو   دوجوم   دوجوم   S IEMSIEM

22
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یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت  یا - هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/07/15  تعاس 9  زا   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
14

تاعالطا  :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774449 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشکداهج  ترازو  یداتس  نامتخاس  هب  طوبرم  تینما  هداد و  زکرم  هکبش و  یا و  هنایار  تازیهجت  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر راک 1/600/000/000  عاجرا  دنیارف  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

32 قاتا موس  هقبط  هقبط  نامتخاس 8  یزرواشک  داهج  ترازو  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نارهت خ   :: سردآ سردآ

43544566 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 1401/7/21هرامش خیرات 1401/7/17  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم خروم 1401/8/7عبنم هبنش  زور   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774697 :: هرازه هرازه خروم 1401/8/8دکدک   تعاس 9   - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  مادقا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هوبنا  کمایپ  تفایرد  لاسرا و  سیورس  نیمات  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  غلبم 600.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروص  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت 

زیهجت هعسوت و  لک  هرادا  لوا  هقبط  ناریا  یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  یمویق  دیهش  هچوک  بنج  جع )  ) رصعیلو نادیم  زا  رتالاب  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
قاتا 109

88969737-85193768-27313131 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کالپ5773961 هناماس  هدزاب  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
رورس هارمه  هب  ناوخ 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5774155( سوکعم زمسا   ) نک نیریش  بآ  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب ، هحفص 7)هرهب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رابنا5774861 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  یتناراگ 2 شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 13)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هداد هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

هوبنا هوبنا کمایپ   کمایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا سیورس   سیورس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 112 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بانب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773961 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10:30   - 1401/08/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هناماس  هدزاب  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  60.000.000.000 هصقانم : غلبم 

یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   3.000.000.000 هدرپس :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تایلام و )...  همیب و  زا  معا   ) ینوناق روسک  هیلک 
 - .دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  رهش  حطس  همانزور و  رد  یهگآ  پاچ  یاه  هنیزه  هیلک 

اهدادرارق روما  دحاو  بانب -  یرادرهش  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  بانب -  ناتسرهش  یقرش -  ناجیابرذآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 115  37722010-041 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  تادهعت و  ماجنا  ناوت  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون  یا -  هلحرم  کی 

1401/07/19 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 125/ج/401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774155 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یربهار اه ،  هاچ  یجنس  یبد  بآ و  لاقتنا  طوطخ  یناب  طخ  کچرق و  رهش  سوکعم ) زمسا   ) نک نیریش  بآ  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب ، هرهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.رازگ هصقانم  ششوپ  تحت  هدودحم  رد  بآ  یفیک  تاشیامزآ  زا  یشخب  ماجنا  قرب و  یاه  ولبات  تاریمعت  یرادهگن و  اداکسا ، 

یسمش  هام  ارجا 24  تدم 
لایر دروآرب 55.470.162.396  غلبم 

تلود تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  دیاب  هک  دشاب  یم  لایر  غلبم 2/000/000  : دانسا دیرخ  هنیزه  لایر -  نیمضت 1.795.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ زیراو  داتس ) ) کینورتکلا

یناگرزاب دحاو  نارهت -  ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  تلود -  نابایخ  تارادا  عمتجم  نیمارو -  لیوحت :  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هارمه   هارمه هبهب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هناماس   هناماس هدزاب   هدزاب هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

(( سوکعم سوکعم زمسا   زمسا  ) ) نکنک نیریش   نیریش بآبآ   هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 112 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م / 1401/010 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مهن رلیوب  لرتنک  متسیس  ءاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TORC.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

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 39/1401/ع یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14:00   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  دات  دروم  یا  هرود  همانیهاوگ  رودص  دوخ و  قیقد  رازبا  یریگ و  هزادنا  تازیهجت  هربیلاک  تست و  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مهن مهن رلیوب   رلیوب لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 77

همانیهاوگ همانیهاوگ رودص   رودص وو   دوخ   دوخ قیقد   قیقد رازبا   رازبا وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تازیهجت   تازیهجت هربیلاک   هربیلاک وو   تست   تست تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 112 ھحفص 8 
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تراجت کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774231 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8  سار   - 1401/08/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  چیئوس  هاگتسد  هیهت 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کناب زا  ریغ  یکناب  همانتنامض  نآ  لداعم  ای  یزیراو  شیف  تروصب  لایر  درایلیم  کی  هدرپس  لایر -  نویلیم  غلبم 2  یدقن  زیراو  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تراجت

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001096783000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مراهچ  هاگشیالاپ  ناربراک  ینابیتشپ  یاههکبش ICT و  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

نادیم رهشوبا ، نابایخ  سراپ ، یژرنا  هژیو  هقطنم  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا   ، 7511894566 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یاهزاف 6و7و8 مراهچ ، هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  یمیشورتپ ،

:: 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

چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

مراهچ مراهچ هاگشیالاپ   هاگشیالاپ ناربراک   ناربراک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     ICTICT یاههکبش   یاههکبش وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 112 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vwzb7tvnwv32z?user=37505&ntc=5774231
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5774231?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xtafdjd85px6s?user=37505&ntc=5774276
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5774276?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/19   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5774740 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یاه  تیاس  رد  دیدج  یژولونکت  یزادنا 80  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001070000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:55عبنم تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774866 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تشادرب  سیورس  یزادناهار  روظنم  هب  روشک  قرب  یژرنا  شجنس  یاهروتنک  تئارق  تهج  یتارباخم  رتور  مدوم  ویتکا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : ": یهگآ حرش   حرش
یمومع " تارباخم  زا  هدافتسا  اب  هکبش  حطس  زا  یژرنا 

ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تشادرب سیورس  یزادناهار  روظنم  هب  روشک  قرب  یژرنا  شجنس  یاهروتنک  تئارق  تهج  یتارباخم  رتور  مدوم  ویتکا  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

" یمومع تارباخم  زا  هدافتسا  اب  هکبش  حطس  زا  یژرنا  تاعالطا 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 218,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,477,500,000 نیمضت :  غلبم 
11:00 تعاس : 1403/02/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای -  دیشر  نابایخ  رصعیلو -  نابایخ  نارهت .   ، 1996836111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدج دیدج یژولونکت   یژولونکت   8080 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 111 1

سیورس سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار روظنم   روظنم هبهب   روشک   روشک قرب   قرب یژرنا   یژرنا شجنس   شجنس یاهروتنک   یاهروتنک تئارق   تئارق تهج   تهج یتارباخم   یتارباخم رتور   رتور مدوم   مدوم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یمومع یمومع تارباخم   تارباخم زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   هکبش   هکبش حطس   حطس زازا   یژرنا   یژرنا تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب

1212
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7/159/ فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار  زاف 8  دیدج  یاه  تیاس  هژورپ  زاف 3 - ) رهشلگ  ناجنز (  عولط  دیدج  تیاس  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.zanjan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم شالت   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها قرش  نیبرود  هعطقن  یرون 35  ربیف  حرط  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir khoozestan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5774155( سوکعم زمسا   ) نک نیریش  بآ  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب ، هحفص 7)هرهب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دوجوم و5774316 ( SIEM) یتینما یاهدادخر  عیاقو و  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  رارقتسا و  زاب 
(CSIRT دادخر (  هب  خساپ  تامدخ  دوجوم و   SIEM یور رب   MSSP 7*24 سیورس هئارا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد5774449 زکرم  هکبش و  یا و  هنایار  تازیهجت  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دیدج دیدج تیاس   تیاس ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1313

نیبرود نیبرود هعطقن   هعطقن   3535 یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 112 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u27kt7kl8te4w?user=37505&ntc=5775325
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5775325?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lgp8anlsymksf?user=37505&ntc=5775452
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5775452?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

رابنا5774861 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  یتناراگ 2 شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 13)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5774075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  65/006/790/000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 13  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87-1401/85 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5774241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع لقن  لمح و  تاسیسات  یرادهگن  بصن و  هیهت و  ییارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زودهالک  دیهش  یسکات  هنایاپ  ثادحا  تایلمع 

هقطنم 13 هایگ  لگ و  کینیلک  زکرم  یرادهگن 

نعت همانیهاوگ  ندوب  اراد  فیدر 3  روشک -  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  جنپ  هیاپ  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر  رد  هبتر  ندوب  اراد  فیدر 1 و 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ راشتنا  هنیزه  ات  تسا  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  طبترم -  هبتر  اب  یزرواشک  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  صیخشت  ینف و  ناوت 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس  .دشاب  یم  هدنرب  هدهعرب  هصقانم 

یرادرهش یداتس  نامتخاس  یلعوب ، ناتسرامیب  یقرش  علض  ع ،)  ) یلع ماما  هارگرزب  بنج  دنوامد ، نابایخ  ع ،)  ) نیسح ماما  نادیم  لیوحت  : تفایرد و   :: سردآ سردآ
هقطنم 13 یاهدادرارق  روما  موس ، هقبط  هقطنم 14 ،

:: 841617 و 84161202 نفلت :: http://business.tehran.ir business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یرادهگن یرادهگن یسکات -  -  یسکات هنایاپ   هنایاپ ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع یمومع -  -  یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تاسیسات   تاسیسات یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هایگ هایگ وو   لگلگ   کینیلک   کینیلک زکرم   زکرم

1616

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

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

زا 112 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001095005000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774290 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  . تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت  . تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
65,006,790,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,250,339,500 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/11/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ،  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه ،  هقبط  دهشم ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کالپ5773961 هناماس  هدزاب  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
رورس هارمه  هب  ناوخ 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.. یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 112 ھحفص 13 
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هاشنامرک تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-73/م یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/08/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک تفن  هاگشیالاپ  یلامش  علض  کینورتکلا  تظافح  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 2.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهاش  کراپ  یوربور  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک   :: سردآ سردآ
هاشنامرک تفن  هاگشیالاپ  یقوقح  اهنامیپ و  روما  یفیک  یبیزرا  تاکاپ  لاسرا 

سکفلت 08338361971  08331497557 - 31497566-083 :: نفلت :: korc.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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/07/17هرامش هبنشکی  زور  تعاس 9  زا   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19 تیاغل 

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774861 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز یزکرم  رابنا  کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  یتناراگ 2 شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/259/075/500  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسچولب ناتسیس و  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هناخریبد  هاگشناد 37-39  لصاف  دح  نادهاز   :: سردآ سردآ

05431137049 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

رابنا رابنا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس هلاس   هلاس 22 یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 112 ھحفص 14 
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نامرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001020027000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  حبص  تعاس 8   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعقاو  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 14   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775458 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشجنپ  زور  حبص  تعاس 8   - 1401/08/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش هب  یرادا  نامتخاس  اهرابنا و   ، اهولیس هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، هصقانم  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار   2001020027000001 یمتسیس

یمالسا یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  هرامش 4001058206373747  اب  باسح  هب  هصقانم  رد  هدرپس  ناونع  هب  لایر  نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا یتلود  یناگرزاب  تکرش  مان  هب  یهگا  لصا  رد  جردنم  زیراو  هسانش  اب 

یماظتنا هیحان  یوربور  ولیس  هار  هس  یقودص  دیهش  راولب  نامرک  ناتسرهش  نامرک  ناتسا   :: سردآ سردآ

31-32123630 :: نفلت :: www.setadiran.ir kerman.gtc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32123586 :: سکف :: kerman-ghale@gtc.irسکف 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

کالپ5773961 هناماس  هدزاب  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
رورس هارمه  هب  ناوخ 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس وو   اهرابنا   اهرابنا  ، ، اهولیس اهولیس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار 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 112 ھحفص 15 
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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 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک تسویپ 100 لیاف  تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  یارب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000184 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 : 
1401/07/25 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

ناریا تمالس  همیب  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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام  دانسا  ملیف  ورکیم  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  هب 

1101001120000032 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب یم  تسویپ  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  شفرد  یاقآ  یلوبقم و 02196881733  یاقآ  یاه 02196881732  هرامش  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: 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 2 12 1

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یلام   یلام دانسا   دانسا ملیف   ملیف ورکیم   ورکیم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هچراپکی  سامت  زکرم  یزادنا  هار  رازفا  مرن  هیهت  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ 

1101001011000137 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

رد روتکاف  شیپ  یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هچراپکی  سامت  زکرم  یزادنا  هار  رازفا  مرن  هیهت  یتساوخرد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددجت 88115906 مناخدادرارق  سانشراکو   88115852 ینامیا یاقآ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماس 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هچراپکی هچراپکی سامت   سامت زکرم   زکرم یزادنا   یزادنا هار   هار رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 5  هب   CORPORATE هخسن هربراک  یناریا 200 سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101005496000069 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
ربراک 200 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یمیرک  سدنهم  یاقآ  بانج  یلخاد 283  یلا 9  هرامش 06133768226  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155861116 یتسپ :  دک  یقرش ،  نابایخ 15  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386422-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386422-061 :: 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 200200 یناریا   یناریا سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  طقف  تسویپ ) تاصخشم  قباطم   ) CADCAM هتفرشیپ یروآ  نف  اب  یفک  تخاس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000207 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
هب تسیاب  یم  یتساوخرد  یاهالاک  هنومن  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  یداصتقا و ...  دک  یهاوگ  یمسر ، همانزور  روتکاف ، شیپ  هلمج : زا  تکرش  کرادم  یمامت  افطل  - 

.دوش لاسرا  رمحا  لاله  یکشزپ  تازیهجت  هرادا 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تس  1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد کرادم  روتکاف و  شیپ  دقاف  تاداهنشیپ  هب  انمض  .دامن  لصاح  سامت  نفلت 88201234  هرامش  اب  هطوبرم  هنومن  لاسرا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201234-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لخاد لخاد دیلوت   دیلوت طقف   طقف تسویپ ) ) تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) CADCAMCADCAM  هتفرشیپ هتفرشیپ یروآ   یروآ نفنف   اباب   یفک   یفک تخاس   تخاس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یرادرهش  یرامعم  یزاسرهش و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم زور 1401/7/24عبنم تعاس 13  نایاپ  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالما یزیمم  یطخ  کت  هشقن  هیهت  یرادرب و  هشقن  تایلمع  مالعتسا  دیدجت  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیلوا 6.533.662.400  دروآرب  تمیق  - 

زاریش  ارجا  لحم  - 
هام ارجا 10  تدم  - 

ماجنا نسح  هدرپس  ینوناق 10 % روسک  سراف -  ناتسا  یموب  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  دات  دروم  هیاپ 2  یرادرب  هشقن  حالصیذ  نیرواشم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک 

دشاب  یم  یمازلا  یرادرب  هشقن  هتشر  رد  هیاپ 2  لقادح  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  رابتعا  یراد  تیحالص  یدنب و  هبتر  هئارا 
عجرم 102883 دک  اب  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  هئارا  قیرط  زا  دادرارق  غلبم  تادهعت 5 % ماجنا  نسح  همانتنامض  هئارا 

نارمچ هبعش  رهش  کناب  دزن  زاریش  یرادرهش  مانب 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: vendor.shiraz.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

ترایز جح 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 17 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترایز  هناماس  ینابیتشپ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تعاس رفن  نازیم 2800  هب  ترایز  جح و  نامزاس  هب  قلعتم  ترایز  هناماس  هعومجم  هعسوت  -2

1101010064000054 زاین :  هرامش 
ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  نذوم  یاقآ  هرامش 64512030  اب  زاین  تروص  رد  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512234-021  ، 64511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالما کالما یزیمم   یزیمم یطخ   یطخ کتکت   هشقن   هشقن هیهت   هیهت وو   یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2626

هنایار هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ " لیاف  حرش  قبط  "  IVR ینفلت یهد  تبون  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000124 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب یگنهامه و  تهج   0933-6588044 نفلت 63182448 ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  تروصب  تامدخ  یتناراگ و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

نارهت رد  یگدنیامن  رتفد  یاراد  هدننک  نیمات 
دریگ رارق  نامزاس  دات  دروم  دیاب  تمدخ  ای  الاک 

یلام یباسحیذ و  قیرط  زا  تخادرپ 

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قبط   قبط " "   IVRIVR ینفلت   ینفلت یهد   یهد تبون   تبون متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 112 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6fzva76z78x3s?user=37505&ntc=5775057
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دادعت 32000  یا )  هچراپ   ) یتکوم تشپ  شخ  دض  ید  یس  دلج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002108 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   VIGISOFT یتراجت مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 2  رواک  یدنب  هتسب  عون  بآ  یاهرگالاتید  تامیظنت  لرتنک و  ناونع  ید  یس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هدیا سیدنت  نیتبآ  هدننک 
هتسب 32000 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - دشابیم یرابتعا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125803-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاه  دحاو  اسف و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یلنسرپ  یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003912000020 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

گرب 315000 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یناضمر  سدنهم  هرامش 09173302957  اب  یگنهامه  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب سراف  ناتسا  زا  احیجرت  مالعتسا  رد  هاگدننک  تکرش 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3200032000 دادعت   دادعت یایا )  )  هچراپ   هچراپ  ) ) یتکوم یتکوم تشپ   تشپ شخشخ   دضدض   یدید   یسیس   دلج   دلج ناونع : : ناونع 2929

هعبات هعبات یاه   یاه دحاو   دحاو وو   اسف   اسف یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد یلنسرپ   یلنسرپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 112 ھحفص 22 
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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 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

5775473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم   PFD mask App V 1.3.0.0 هداد لیلحت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
https://www.transfinite.com/

1101004068000218 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رازفا مرن  1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   - https://www.transfinite.com  -/ دوش هتفرگ  سامت  یلخاد 2404  هرامش 23344  اب  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیاف قباطم  تامازلا  تاصخشم و  قباطم   - ددرگ یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  رجنم  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ - 

تسویپ

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یا هیامرس   ) یکیرتکلا مئالع  طابترا و  یرازفا  تخس  تازیهجت  هنایار و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000126 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

https ://www.transfinite.comhttps ://www.transfinite.com  / / تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم   PFD mask  App V 1 .3.0 .0PFD mask  App V 1 .3.0 .0 هداد   هداد لیلحت   لیلحت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3131

(( یایا هیامرس   هیامرس  ) ) یکیرتکلا یکیرتکلا مئالع   مئالع وو   طابترا   طابترا یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 112 ھحفص 23 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5775473?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y3dxgvdjjflc4?user=37505&ntc=5775498
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5775498?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا5774904 طخرب  ریواصت  لاسرا  یرادهگن WIM و  ینابیتشپ و  ریمعت ,  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
نیزوت هناماس 

هحفص 50) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

..تسویپ ینف  حرش  قباطم   DCS تاجناخراک لرتنک  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003271 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتعنص  نویساموتا  دربراک   TS8-3 لدم  DCS لرتنک ولبات  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..تسویپ ..تسویپ ینف   ینف حرش   حرش قباطم   قباطم   DCSDCS تاجناخراک   تاجناخراک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 112 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4c343qbqwsyms?user=37505&ntc=5773999
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5773999?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرل ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5774332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش ناطلس  نمچ  ، رتشلا ناتسرهش  درز  لگ  یاه  هاگتسیا  رتویپماک  ولف  کینوسارتلآ و  روتنک  تاقلعتم  یارجا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...و نیسح  اباب  لپ  هناخ  هبملت  ، زردوگیلا

1101091378000203 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33200683-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک ولف   ولف وو   کینوسارتلآ   کینوسارتلآ روتنک   روتنک تاقلعتم   تاقلعتم یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس باتش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004519000229 زاین :  هرامش 

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگنا هدنزاس  روشک   SENSONICS هدنزاس عجرم  نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  گنیروتینام  متسیس  دربراک   PZ یرس  DS1263_2 جنس باتش  الاک :  مان 

زیهجت رازف  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش عوجر  همیمض  یاه  لیاف  هب  .دشاب  یم  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  سراف  جیلخ  هاگشناد  الاک  لیوحت.ددرگ  یمن  یسررب  یمسر  روتکاف  شیپ  نودب  یاهخساپ 

یرادا لحارم  ماجنا  الاک و  تفایرد  زا  سپ  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ  .ددرگ  صخشم  لیوحت  نامز  تدم 

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3730637-0917  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس باتش   باتش ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  هرادا  هناخروتوم  نامتخاس  تیریدم  دنمشوه  هچراپکی  هناماس  یزادنا  هار  ، بصن ، مالقا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ نامیپ  جیکپ  مالعتسا و  مرف  قباطم   ) یوضر

1101092409000190 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ابرهک رتسگ  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم   BMS-0690 لدم نامتخاس  تیریدم  متسیس  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم یناریا  یالاک  اهنت  .دشاب 2- یم  تسویپ  نامیپ  جیکپ  مالعتسا و  مرف  ءاضماورهم ) ) دأت ساسارب  دیرخ  نسا و  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  نیا  دأت 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2808-051  ، 37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/105/06 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 23  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775192 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( لاوریاف  ) کیفارت لرتنک  زکرم  یاهنیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یاه هتشر  هبتر 7  لقادح  تاطابترا - ناراکنامیپ -  تازیهجت - تاسیسات و  ناراکنامیپ -  ورین -  ناراکنامیپ -  یاه  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
متسیس کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ - 

هتسب رادم  نیبرود  دیلوت  ناگدنشورف -  کینورتکلا -  قرب و  عیانص  ناگدنشورف -  هتشر  یتعنص -  نویساموتا  یاه 

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
لقن لمح و  نامزاس  - فکمه هقبط  - دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  - مالسا ناادف  نابایخ  یاهتنا  - سدقم دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ 

33448472-051 نفلت :  کیفارت  و 

:: نفلت :: ets.mashhad.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

هناخروتوم هناخروتوم نامتخاس   نامتخاس تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ،، مالقا مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

لاوریاف لاوریاف کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم یاهنیبرود   یاهنیبرود هکبش   هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame scanner تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000986 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN FLAME SCANNER یتراجت مان   UV لدم شفنبارف  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3311-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

flame scannerflame scanner ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001024000118 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعا مالعا متسیس   متسیس GSMGSM-- 33-- ددعدصکی ددعدصکی RM-01RM-0 1 رطخ رطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس تومیر   تومیر هدنریگ   هدنریگ -- 22 -- ددع ددع دصکی   دصکی KT-0 1KT-0 1 لدمرطخ لدمرطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس دپیک   دپیک -- 11 ناونع : : ناونع
ددع ددع 1010 هدهد 44GG لدمرطخ لدمرطخ

3939
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ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  نالعا و  متسیس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000027 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رودنو وزج  تسیابیم  اهتکرش  یمامت  تسا  یمازلا  دیدزاب  دشاب  ریذپ  سردآ  امتح  دیاب  هک  تسا  یناشنشتا  متسیس  قیرح  افطا  متیس  زاروظنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییانمت سدنهم  66343387 دیدزاب یگنهامه  تهج  دنشاب  قیرح  یافطا  نالعا و  یحارط  تیحالص  یاراد  نارهت و  یناشنشتا  تسیل 

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: 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

انیس نبا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  نامزاسزا  ییاهن  هیهت  ذخاو  تسویپ  لیاف  قباطم  ینمیاو  یناشن  شتآ  تیعوضوماب  هرواشم  تامدخرارق  راذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هیمازلا 

1101030550000083 زاین :  هرامش 
نارهت انیس  نبا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

.ددرگ هرکاذمو  هعجارم  یصوصخ  تروصب  تمیق  مالعا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136746911 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  دابآ  نسح  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63121409-021  ، 66348582-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66348582-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4040

ینمیاو ینمیاو یناشن   یناشن شتآ   شتآ تیعوضوم   تیعوضوم اباب   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4141
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نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  حرش  هب  دادعت  ییولیک   50+ ییولیک 12+ ییولیک 6+ ییولیک فیدرراهچ 30 قیرح  افطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000087 زاین :  هرامش 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یغاب هداز  میرک  میحر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ACP6 لدم  kg 6 تیفرظ یناشن  شتآ  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یلزنا دازآ  هقطنم  سراپ  ردنلیس  رذآ  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس  رذآ  یتراجت  مان   AZAR 12 لدم  kg 12 تیفرظ یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یلزنا دازآ  هقطنم  سراپ  ردنلیس  رذآ  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس  رذآ  یتراجت  مان   ACP 30 لدم  kg 30 یناشن شتآ  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یلزنا دازآ  هقطنم  سراپ  ردنلیس  رذآ  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس  رذآ  یتراجت  مان   AZAR 50 لدم  kg 50 یناشن شتآ  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  روهمم و  هعلاطم  دولناد  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4137718775 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  قرب  سدق _  هارراهچ  ینیمخ _  ماما  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331309-013  ، 33325001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321067-013 :: 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

تسویپ تسویپ مرف   مرف حرش   حرش هبهب   دادعت   دادعت ییولیک   ییولیک   5050 ++ ییولیک ییولیک 1212 ++ ییولیک ییولیک 66 ++ ییولیک ییولیک 3030 فیدرراهچ   فیدرراهچ قیرح   قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4242
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وراد اذغ 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 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد اذغ و  هاگشیامزآ  رابنا و  یاه  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000134 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا.ددرگیم و لاطبا  یراذگ  تمیق  دیدزاب  مدع  تروص  رد  ، دوش ماجنا  لحم  زا  دیدزاب  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل  ، تسیمازلا لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یظعاو سدنهم  یاقآ   09122044082 نفلت.دامن : تفایرد  یظعاو  یاقآ  زا  یروضح  تروصب  ار  مزال  ییامنهار 

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: 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

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  لوسپک  جنسناراب و  تعاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000209 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب 
ردنلیس 8 دادعت : 

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

هدنشورف اب  نامزاس  رابنا  ات  لیوحت  هنیزه  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  - الاک لیوحت  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد وراد وو   اذغ   اذغ هاگشیامزآ   هاگشیامزآ وو   رابنا   رابنا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4343

p- 12p- 12 لدم   لدم زاگ   زاگ اباب   طولخم   طولخم ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ جنسناراب /  /  جنسناراب تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 4444
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناخروتوم5774894 نامتخاس  تیریدم  دنمشوه  هچراپکی  هناماس  یزادنا  هار  ، بصن ، مالقا هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هی  هباشم  دک  ناریا  یرون .  ربیف  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000164 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9915789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هیهی   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یرون .  .  یرون ربیف   ربیف لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبطوکسیس  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005312000055 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24TT-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   3750G-24TS-S لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ینیغاب یعاجش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/30 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبطوکسیس   قبطوکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف یراذگ  رابو  لیمکت   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - مالقا هریغودروک  چپو  هکبش  لباکو  قمع  تینوی  کر 42 دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  اهب  مالعتسا 

1101001521000055 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

میق یناه  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   SR426B لدم  U 42 زیاس رورس  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا اهب  مالعتسا  مرف  یراذگ  رابو  لیمکت   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - مالقا هریغودروک  چپو  هکبش  لباکو  قمع  تینوی  کر 42 دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

5714615177 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245791-044  ، 32245602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245603-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5774445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000099 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغو هریغو دروک   دروک چپو   چپو هکبش   هکبش لباکو   لباکو قمع   قمع تینوی   تینوی   4242 کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

 ( ( دیئامرف دیئامرف هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل مقمق (  (  هاگشناد   هاگشناد یرون   یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DHCP-DNSSERVER-ACTIVEDIRECTORY یاه سیورس  یزادنا  هار  بصن  تنرتنیا -  هکبش  یزاسادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش رد  یتینما  یاه  یسیلاپ  لامعا  تنرتنیا و  یاه HIS و  هکبش  یزاسادج 

1101030094000690 زاین :  هرامش 
دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تازیهجت 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09177419050 هرامش  هب  یدمحم  دمص  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221814-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یزاسادج   یزاسادج   DHCP-DNSSERVER-ACTIVEDIRECTORYDHCP-DNSSERVER-ACTIVEDIRECTORY یاه   یاه سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن تنرتنیا -  -  تنرتنیا هکبش   هکبش یزاسادج   یزاسادج ناونع : : ناونع
هکبش هکبش ردرد   یتینما   یتینما یاه   یاه یسیلاپ   یسیلاپ لامعا   لامعا وو   تنرتنیا   تنرتنیا وو     HISHIS یاه   یاه

4949

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

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

زا 112 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yt4fqzappvc8r?user=37505&ntc=5774522
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5774522?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ Rs232 و کی   , سا یپ  یج  یاراد   , lan تروپ  5  , تراک میس  ود   Industrial modem robustel 1520 مدوم ددع   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Ip30 یاراد  Rs484 تروپ کی 

1101003045000167 زاین :  هرامش 
یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

شکور اب  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   FSK-M104 لدم اتید  لاقتنا  یریگ و  هزادنا  تهج   Ethernet و RS485 و RS232 یاه تروپ  اب   4G مدوم الاک :  مان 
ریوک دمرس  رادیف  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ینوفلس 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدوم نمضرد   . دوش هداد  تمیق  هدش  هتساوخ  یالاک  طقف.دشابیم  دادرخدیسر 1404  رس  هنازخ  دانسا  تروصب  هیوست.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب POE نلود و تراکمیس و  ود  تیلباق  یاراد  اه 

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو   Rs232Rs232 تروپ   تروپ کیکی    , , ساسا یپیپ   یجیج   یاراد   یاراد  , , lanlan تروپ   تروپ   55  , , تراک تراک میس   میس ودود     Industrial modem robustel 1520Industrial modem robustel 1520 مدوم   مدوم ددع   ددع   2 020 ناونع : : ناونع
Ip30Ip30 یاراد   یاراد   Rs484Rs484  تروپ تروپ کیکی  
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لیبدرا ناتسا  زاگ  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 07 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  یراذگراب  لیمکت و  هتروپ -  4 یتناراگ -  هارمه  هب   tp-link-archer mr400 تلو - روخ 12 تراکمیس  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا

1101091432000159 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاترما تراجت  قفا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   UNIVERSE یتراجت مان   UN-100 لدم روخ  تراک  میس  لانرتسکا  میس  یب  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 180 دادعت : 

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

.تسیمازلا تسویپ  گرب  یراذگراب  لیمکت و  هتروپ -  4 یتناراگ -  هارمه  هب   tp-link-archer mr400 تلو - روخ 12 تراکمیس  مدوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ گرب   گرب یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت هتروپ - - هتروپ   44 یتناراگ -  -  یتناراگ هارمه   هارمه هبهب     tp- link -archer mr400tp- link -archer mr400 تلو - - تلو 1212 روخ   روخ تراکمیس   تراکمیس مدوم   مدوم ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  دک 2213300959800001  ناریا  اب  افطل  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  تاقلعتم  شید و  هارمهب  ییویدار  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  همیمض 

1201001326000130 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
تفج  1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   شید   شید هارمهب   هارمهب ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 5252
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . لگنیس روک  یرون 12  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ  گرب  قبط 

1101030292000701 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لگنیس لگنیس روک   روک   1212 یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 5353
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5774670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  دک 2233130169980002  ناریا  اب  افطل  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  ...و  چیئوس  هارمهب  وکسیس  رتور  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  همیمض 

1201001326000129 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس هارمهب   هارمهب وکسیس   وکسیس رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5454
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لیبدرا ناتسا  زاگ  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 07 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ تکرش  هدنیامندیئات  هب  دیاب  الاک  _ gsm یاراد روخ  تراکمیس  سکاب 5  سیب  کیتورکیم  مدوم.تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا تسویپ  گرب  یراذگراب  لیمکت.دسرب و 

1101091432000158 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   Wifi لدم هنایار  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

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

یراذگراب لیمکت.دسرب و  زاگ  تکرش  هدنیامندیئات  هب  دیاب  الاک  _ gsm یاراد روخ  تراکمیس  سکاب 5  سیب  کیتورکیم  مدوم.تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا تسویپ  گرب 

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روخ روخ تراکمیس   تراکمیس   55 سکاب   سکاب سیب   سیب کیتورکیم   کیتورکیم مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5555
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نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5774683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم یرادا و  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یپک  هاگتسد 

تسویپ تاصخشم  قبط 
1101094840000126 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

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

یفسوی یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نادرف  یتراجت  مان   V 250 ژاتلو  m 1/8 میس لوط  اب  رتویپماک  یلاتیجید  ظفاحم  رایس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPP-CU0.6CE لدم  m 0/6 لوط  UTP CAT5E دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

دنهس سلطا  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   NEGZANSE یتراجت مان   N100.632 لدم  m 3 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
مج ناگنازرف  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SHARP یتراجت مان   AR-X202 لدم یرادا  یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  کبارف  یتراجت  مان   FHS-8250 CM لدم یتیاباگیگ  تروپ  باه 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رکشت.تسا یمازلا  هدش  تسوپ  تاصخشم  هدهاشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باه باه هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یپک -  -  یپک هاگتسد   هاگتسد هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش لباک   لباک دروک -  -  دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک قرب -  -  قرب زیرپ   زیرپ یرادا -  -  یرادا هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 5656
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تساوخرد  قبط  تاقلعتمو ( رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004361000011 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ تساوخرد  قبط  تاقلعتمو ( رتویپماک  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632388018  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  تسیل  رد  تاصخشم  هیلک 

سابعردنب هاگدورف  لیوحت 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fars.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 CFC لدم  mimosa ویدار - 

MONTH30 لدم  30DBI-60CM نتنآ
CAT6 OUT DOOR CAT6 لباک - 

کیتورکیم   RF رپمج - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  ... 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یمخفا  36289070 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط تاقلعتمو ( ( تاقلعتمو رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 5757

MONTH30MONTH30 لدم   لدم   3030 DBI -60CMDBI -60CM  نتنآ نتنآ - - mimosamimosa ویدار   ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  .RS232 هب زهجم  پآ  لایاد  لانرتسکا  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003045000168 زاین :  هرامش 

یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدایص یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   YMLWM01 لدم  56kb لاقتنا تعرس   me الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AS Number و BGP هارمه هب   100Mbps نازیم هب  تسویپ  یاه  لیاف  حرش  هب  تنرتنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093863000029 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  ناریا ،  زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس ، شبن  یبونج ، نابآ )  ) یدضع دیهش  نابایخ  دنز ، ناخمیرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598753113 : 

84878595-021  ، 84870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88824750-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RS232RS232 هبهب   زهجم   زهجم پآپآ   لایاد   لایاد لانرتسکا   لانرتسکا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5959

AS NumberAS Number  وو   BGPBGP  هارمه هارمه هبهب     100100 MbpsMbps نازیم   نازیم هبهب   تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارشو  تسیل  قباطم  داباهم  یراتسرپ  هدکشناد  زاین  دروم  هنایار  متسیس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000109 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عنم - ینف لوئسم  داتو  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  - هدکشناد برد  لیوحت  - تسا یمازلا  یتسویپ  طیارش  گرب  رد  دوجوم  دراوم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تیحالص  هناورپ  یراذگراب  - یتلود نانکراک  تالماعم 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226277-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قباطم   قباطم داباهم   داباهم یراتسرپ   یراتسرپ هدکشناد   هدکشناد زاین   زاین دروم   دروم هنایار   هنایار متسیس   متسیس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  ( PN:422-002-004 دوش گنهامه  سانشراک  اب  تنیالک  نیت   ADAPTER 12V 5A تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  تسا  یرادا  هام  ود  تخادرپ 

1101090049002684 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   K 710 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

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

یرادا هام  ود  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  ( PN:422-002-004 دوش گنهامه  سانشراک  اب  تنیالک  نیت   ADAPTER 12V 5A :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  تسا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NB یرتم یتارباخم 30 لکد  دادعت 2  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000123 زاین :  هرامش 

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

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 6262

NBNB یرتم یرتم 3030 یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد   22 دادعت   دادعت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5775468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب   ,..... digital pid نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000873 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاه متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA هدنزاس عجرم   SELTA یتراجت مان   TPS-NU یتارباخم هاگتسد   Power Supply Unit 15W تراک الاک :  مان 

ناریا تارباخم  لرتنک و 
ددع 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5774402m 305 لوط یسم  هکبش  هحفص 74)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کالما5774818 یزیمم  یطخ  کت  هشقن  هیهت  یرادرب و  هشقن  هحفص 15)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زا5774904 طخرب  ریواصت  لاسرا  یرادهگن WIM و  ینابیتشپ و  ریمعت ,  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
نیزوت هناماس 

هحفص 50) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هنایار5774939 هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، هحفص 15)همانرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دادعت 577507032000 یا )  هچراپ   ) یتکوم تشپ  شخ  دض  ید  یس  هحفص 15)دلج  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هندرگ5775078 رد  یزادنا  هار  بصن و  یطابترا و  یبناج  تازیهجت  یا و  هداج  تراظن  نیبرود  هحفص 50)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

طابترا5775136 سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل 
.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا 

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

digital piddigital pid نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6464

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

لاوریاف5775192 کیفارت  لرتنک  زکرم  یاهنیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5775498( یا هیامرس   ) یکیرتکلا مئالع  طابترا و  یرازفا  تخس  تازیهجت  هنایار و  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب   4*3 یرهش نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000203 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نابات ونت  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا   PH 7/62 لدم یگنر  مامت   LED یرهش نویزیولت  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن اباب     44** 33 یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ بونج  هیحان  لاقتنا  روما  سنارفنک  نلاس  یریوصت   - یتوص متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000295 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینویزیولت یاههمانرب  شخپ  یزیرهمانرب و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  هدش  مالعا  یصوصخ  طیارش  قبط  هدش  هتساوخ  کرادم  تمیق و  زیلانآ  داهنشپ و  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هدش  هتساوخ  کرادم  هئارادادرارق  دقع  نامز  رد  دودرم و  هطوبرم  داهنشیپ 

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

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

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مریمس 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 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هیاپ 140.000.000  تمیق  اب  دالوف  مامت  غارچ  هیاپ  ددع   36 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094188000030 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  مریمس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ماسح هدنزاس  عجرم  قرش  تعنص  ماسح  هدننک  هضرع  عجرم   m 9 لوط کیتاتسا  ورتکلا  گنر  اب  یدالوف  سنج  ایزاتسانآ  حرط  ینابایخ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

یتراجت مان  دقاف  قرش  تعنص 
ددع 36 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8661959983 یتسپ :  دک  مریمس ،  یرادرهش  نامتخاس  رنهاب - دیهش  نابایخ  مریمس - رهش  - ناهفصا ناتسا  مریمس ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53665800-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53664063-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  هجوت  اب  تشدکاپ  رهش  ع )  ) اضر هزمح  هداز  ماما  هطوحم  شوپفک  یارجا  یزاس و  حطسمه  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ اهب  مالعتسا  گرب  رد  زاین  دروم  تایلمع  عون 

1101095751000075 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

هدشدراولکعمجدوش تقدددرگیراذگرابو  جرد  یتسویپ  مالعتساگربردامتح  یداهنشیپ  تمیقهدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(1401 لاس هینبااهب  تسرهف  ساسارب  عبرمرتمره  یارجا  یازا  هب  یداهنشیپ  تمیق  ) دشدهاوخدر تمیقداهنشیپهبتریاغم  تروصرددشابناسکیاهبمالعتساوهناماسرد 

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 6767

هطوحم هطوحم شوپفک   شوپفک یارجا   یارجا وو   یزاس   یزاس حطسمه   حطسمه تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رثوک هد  یرایهد   :: 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 17 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  مرف  قبط  رباعم  ینیچ  گنس  یراذگ و  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097932000003 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  ردودنه ) ) دنبرس شخب  رثوک  هد  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  240 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3875178435 یتسپ :  دک  رثوک ،  هد  یاتسور  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38423240-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423240-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصنو هیلخت  ، لمحو هباشم  یاه  دک  ناریاابو  تسویپ  تسیل  داعباو  طیارشاب  یرتم  2 ددع یرتم و100 4 یسرجوینددع 95 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحمرد

09189633650
1101005723000017 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کشمیدنا نتب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  کشمیدنا  نتب  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ینتب  سنج   4x1 m زیاس یسرجوین  لودج  الاک :  مان 

ددع 195 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یهاگشیامزآودیلوت  لحارمزا  دیدزاب  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3991917535 یتسپ :  دک  نارجاهم ،  یرادرهش  ( هر ) ینیمخ ماما  نادیم  نارجاهم  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3355-3862  ، 38623355-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38623355-086 :: 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 ینیچ   ینیچ گنس   گنس وو   یراذگ   یراذگ لودج   لودج ناونع : : ناونع 6969

یرتم یرتم 22 ددع ددع 100100 وو یرتم   یرتم 44 یسرجوین یسرجوین ناونع : : ناونع 7070
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دورداب 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمرق ودرز  یسوط  ینامیس  شرف  کولب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095165000015 زاین :  هرامش 

دورداب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  5000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زنطن رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عبرم رتم  نازیم 4000  هب  یسوط 20*20*4  ینامیس  شرف  کولب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عبرم رتم  نازیم 500 هب   4*20*20 درز ینامیس  شرف  کولب  دیرخ 

عبرم رتم  نازیم 500  هب   4*20*20 زمرق ینامیس  شرف  کولب  دیرخ 

8766113416 یتسپ :  دک  دورداب ،  یرادرهش  جیسب - راولب  - دورداب زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54342424-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54344009-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیمک یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیمک رهش  حطس  یاهور  هدایپ  ینتب  شرف  فک  لماک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005141000012 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناجیمک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  7000 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

ناجیمک رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3851775341 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  ناجیمک -  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5455522-0863  ، 35452274-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35452944-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زمرق زمرق ودرز   ودرز یسوط   یسوط ینامیس   ینامیس شرف   شرف کولب   کولب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

رهش رهش حطس   حطس یاهور   یاهور هدایپ   هدایپ ینتب   ینتب شرف   شرف فکفک   لماک   لماک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7272
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم تکرح  نیح  نیزوت  هناماس  زا  طخرب  ریواصت  لاسرا  یرادهگن WIM و  ینابیتشپ و  ریمعت ,  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( هرامش 01-39 مالعتسا   ) نارهت نادمه 

1101003123000080 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هناماس 1 دادعت : 

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

گرب اب  بسانتم  اهتمیق  دیامن  هئارا  لک  هرادا  هب  ار  نآ  کرادم  مادقا و  اتفا  زوجم  ذخا  هب  تبسن  لاس 1401  نایاپ  ات  ددرگیمدهعتم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یرازگراب  هناماسرد  امتح  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ 

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیزوت نیزوت هناماس   هناماس زازا   طخرب   طخرب ریواصت   ریواصت لاسرا   لاسرا وو     WIMWIM  یرادهگن یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ریمعت ,  ,  ریمعت یرازفا ,  ,  یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب 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 112 ھحفص 54 
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا نادمه (  ریالم -  روحم  هغاز  هندرگ  رد  یزادنا  هار  بصن و  یطابترا و  یبناج  تازیهجت  یا و  هداج  تراظن  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( 1401-23

1101003123000081 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هناماس 1 دادعت : 

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

اب قباطم  دیاب  یریوصت  تراظن  نیبرود  ددرگ و  یرازگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب تسویپ  تاصخشم 

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هندرگ هندرگ ردرد   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یطابترا   یطابترا یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   یایا   هداج   هداج تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 112 ھحفص 55 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر ییتخت  نابایخ  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  ناوخارف 

1101004854000039 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر ییتخت  نابایخ  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر ادهش  نابایخ  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  ناوخارف 

1101004854000040 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر ادهش  نابایخ  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 7575

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 112 ھحفص 56 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر یتعیرش  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم 

1101004854000045 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر یتعیرش  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

ناوخارف ناوخارف هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) تشر تشر یتعیرش   یتعیرش هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم  

7777

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

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

زا 112 ھحفص 57 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر ینامیلس  رادرس  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  ناوخارف 

1101004854000044 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر ینامیلس  رادرس  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

هدنرب هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) تشر تشر ینامیلس   ینامیلس رادرس   رادرس هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   ناوخارف   ناوخارف

7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر نادیم  هزبس  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  ناوخارف 

1101004854000043 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر نادیم  هزبس  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

هدنرب هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) تشر تشر نادیم   نادیم هزبس   هزبس هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   ناوخارف   ناوخارف

7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) رابدور هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101004854000042 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) رابدور هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

یمیم ناوخارف   ناوخارف هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) رابدور رابدور هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) رهشناوضر هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101004854000041 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) رهشناوضر هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

یمیم ناوخارف   ناوخارف هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) رهشناوضر رهشناوضر هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگرابو لیمکت   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - مالقا هریغو  یرتم  یلیم  /. 8 یدالوف هرادج  کت  یقرب  هرکرک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  مرف 

1101001521000054 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا مالعتسا  مرف  یراذگرابو  لیمکت   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - مالقا هریغو  یرتم  یلیم  /. 8 یدالوف هرادج  کت  یقرب  هرکرک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

5714615177 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245791-044  ، 32245602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245603-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغو هریغو یرتم   یرتم یلیم   یلیم /./. 88 یدالوف یدالوف هرادج   هرادج کتکت   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) نایزاغ هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101004854000046 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) نایزاغ هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

یمیم ناوخارف   ناوخارف هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) نایزاغ نایزاغ هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

8383

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

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

زا 112 ھحفص 63 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه  ) تشر نیطسلف  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم 

1101004854000048 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه  ) تشر نیطسلف  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

ناوخارف ناوخارف هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه )) تشر تشر نیطسلف   نیطسلف هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم  

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 112 ھحفص 64 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5774777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه  ) تشر گنهرف  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم 

1101004854000047 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه  ) تشر گنهرف  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروت تخاس  تفیشرس و  نامتخاس  تهج  یقرب  برد  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091915000083 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن گنهامه  یگیب ) بلاط   ) هرامش 09131665969 اب  دیدزاب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: 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

یمیم ناوخارف   ناوخارف هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه )) تشر تشر گنهرف   گنهرف هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

8585

یروت یروت تخاس   تخاس وو   تفیشرس   تفیشرس نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج یقرب   یقرب برد   برد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر یمولظم  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم 

1101004854000052 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر یمولظم  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

ناوخارف ناوخارف هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) تشر تشر یمولظم   یمولظم هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم  

8787

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تیریدم هرامش 2  نامتخاس  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  ناوخارف 

1101004854000050 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تیریدم هرامش 2  نامتخاس  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

هدنرب هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) تیریدم تیریدم   22 هرامش   هرامش نامتخاس   نامتخاس تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   ناوخارف   ناوخارف

8888

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر یلصم  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم 

1101004854000051 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر یلصم  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

یمیم ناوخارف   ناوخارف هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) تشر تشر یلصم   یلصم هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

8989

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) دورگنل هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101004854000049 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) دورگنل هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

یمیم ناوخارف   ناوخارف هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) دورگنل دورگنل هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد کج  حالصا  لقن و  لمح و  زیم  حالصا  یسدنهم و  یلیاف  دمک  همانراب ،  رودص  ناوخشیپ  زیم  تسارح ،  تنیباک  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناروتسر تیروکس 

1101091915000082 زاین :  هرامش 
ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دامرف لصاح  سامت  یگیب ) بلاط   ) هرامش 09131665969 هب  دیدزاب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: 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

برد برد کجکج   حالصا   حالصا وو   لقن   لقن وو   لمح   لمح زیم   زیم حالصا   حالصا وو   یسدنهم   یسدنهم یلیاف   یلیاف دمک   دمک همانراب ،  ،  همانراب رودص   رودص ناوخشیپ   ناوخشیپ زیم   زیم تسارح ،  ،  تسارح تنیباک   تنیباک تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
ناروتسر ناروتسر تیروکس   تیروکس

9191

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) ارس هعموص  یفسوی  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  ناوخارف 

1101004854000055 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) ارس هعموص  یفسوی  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

هدنرب هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) ارس ارس هعموص   هعموص یفسوی   یفسوی هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   ناوخارف   ناوخارف

9292

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) یاچالک هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101004854000054 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) یاچالک هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

یمیم ناوخارف   ناوخارف هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) یاچالک یاچالک هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) ناجیهال فشاک  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  ناوخارف 

1101004854000053 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) ناجیهال فشاک  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

ناوخارف ناوخارف هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) ناجیهال ناجیهال فشاک   فشاک هبعش   هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم  

9494
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  قبط  هرجنپ ( ظافح   * ینودراکآ برد  تاموتا *  تازیهجت   * تاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001258000079 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هرجنپ ظافح   * ینودراکآ برد  تاموتا *  تازیهجت   * تاموتا برد  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
ددع  21 دادعت : 

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

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک 

نایفرشا 09153119382 یاقآ  یروانف  کرهش  دابآ  نسح  هداج  دیدزاب :  لحم 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هرجنپ هرجنپ ظافح   ظافح ینودراکآ   - - ینودراکآ برد   برد تاموتا   - - تاموتا تازیهجت   تازیهجت تاموتا -  -  تاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9595
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گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5774362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009032000032 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 12 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف قیقد  هعلاطم  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ  دیامن  مادقا  یتسویپ  لیاف  تامدخ  دیرخ  هب  تبسندراد  رظن  رد  نارهت  ناتسا  یزرواشک  کناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف یرازگراب  داتس  هناماس  ردو  اضماو  رهمو  لیمکت  ارنآ  تسویپ 

1568644613 یتسپ :  دک  کالپ 70 ،  یقرش  یلانیز  یازریم  یتشهب خ  دیهش  هب خ  هدیسرن  یلامش  یدرورهس  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88746527-021  ، 86011542-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86011542-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن ناونع : : ناونع 9696
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش  یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000341 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   2 020 هیوست   هیوست دوش   دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 9797
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: 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 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادم یاه  نیبرود  یارب  یناریا  لخاد  دیلوت  " امتح یتیآ  سدنهم  هتفگ  هب  انب  رتم  ژارتم 915 هب  یسم  رادیوف   cat6 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتسب 

1101091651000371 زاین :  هرامش 
یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 915 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

cat6 هکبش لباک  / دش دهاوخ  تخاذرپ  ههام  تدمب 4  یزکرم  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  / دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هیارک  / دشابیم هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  دشاب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یارب  یناریا  لخاد  دیلوت  " امتح رتم  ژارتم 915 هب  یسم  رادیوف 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mm  305305 لوط   لوط یسم   یسم هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 112 ھحفص 77 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/28q3hv8ubq9yx?user=37505&ntc=5774402
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5774402?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001326000127 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: 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 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

5774620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IAP-NB-E353-S لسکیپاگم تلاب 5  نیبرود 

1101004063000050 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

دوب دهاوخ  دهاوخ  ههام  لماک 5  هیوست  و  یطاسقا ) ) یرابتعا تروصب  دیرخ  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتناراگ  یاراد 

دوش یراذگراب  نفلت  هرامش  روتکاف و 

5615763693 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  نارمع  نامزاس  - یدمحم زردوگ  دیهش  نادیم  - رتشا کلام  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33632452-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33632450-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IAP-NB-E353-SIAP-NB-E353-S لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ریز : : ریز تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096123000021 زاین :  هرامش 

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   SATA لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

دیمح لضاف  هدننک  هضرع  عجرم   HANGZHOU HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-ST لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD7254F-EIZ لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ یادرف  امنهر  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   ds- 2cd 2142 fwdl لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناخروتوم5774894 نامتخاس  تیریدم  دنمشوه  هچراپکی  هناماس  یزادنا  هار  ، بصن ، مالقا هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هندرگ5775078 رد  یزادنا  هار  بصن و  یطابترا و  یبناج  تازیهجت  یا و  هداج  تراظن  نیبرود  هحفص 50)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاوریاف5775192 کیفارت  لرتنک  زکرم  یاهنیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

.دشاب .دشاب یمیم   لوبق   لوبق دروم   دروم رازفا   رازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ تکرش   تکرش یتناراگ   یتناراگ اباب   طقف   طقف .دیهد   .دیهد هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم افطل   افطل ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لحاسایرد هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DAR-AWZ-CBI022 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/08/03هرامش ات  رثکادح  یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دلوفینم ههاردنچ   pipe sleeper ، maccess platfor نویسادنف ثادحا  یزاس ، هطوحم  سنف و  یناشنشتآ ، رتلش  نامتخاس ، ثادحا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها 235 یرامسآ  نیدایم  تشادهگن  هعسوت و  حرط  هژورپ  هب  طوبرم  زاوها 2-3-5  یتفن  یاهنادیم  هژورپ  زاوها 3 

 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  جرد  هنیزه 

یورین ناگداپ  ادخهد - ) رکشین  هداج   ) گرزب یسامخ  نابایخ  تمالس ، ناتسرامیب  بنج  کشمیدنا  زاوها -  میدق  هار  سیلپ  زاوها ، ناتسزوخ  ناتسا   :: سردآ سردآ
( تاصقانم / اهدادرارق دحاو   ) لحاس ایرد  هسسوم  س - )  ) ارهزلا ییایرد 

9-22502408-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ahwaz235.ict @ daryasahel.comسکف لیمیا لیمیا

access :: 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

5775467pipe نویسادنف ثادحا  یزاس ، هطوحم  سنف و  یناشنشتآ ، رتلش  نامتخاس ، ثادحا  تایلمع 
دلوفینم ههاردنچ   sleeper ، maccess platfor

هحفص 81) )  accessaccess

(( 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

زا5774904 طخرب  ریواصت  لاسرا  یرادهگن WIM و  ینابیتشپ و  ریمعت ,  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
نیزوت هناماس 

هحفص 50) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5774062RM- رطخ مالعا  متسیس  تومیر  هدنریگ  -2- ددع دصکی  KT-01 لدمرطخ مالعا  متسیس  دپیک  -1
ددع 10 هد 4G لدمرطخ مالعا  متسیس  GSM-3- ددعدصکی 01

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

pipe s leeper ، maccess platforpipe s leeper ، maccess platfor  نویسادنف نویسادنف ثادحا   ثادحا یزاس ، ، یزاس هطوحم   هطوحم وو   سنف   سنف یناشنشتآ ، ، یناشنشتآ رتلش   رتلش نامتخاس ، ، نامتخاس ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
دلوفینم دلوفینم ههاردنچ   ههاردنچ

102102
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(( 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخب  تساوخرد  قبط   sofia یموتکبمرت رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

1101030686002101 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   SOFIA رتنک سسکا  لاتسید  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

شخب  تساوخرد  قبط   sofia یموتکبمرت رتتک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

5774015sofia یموتکبمرت هحفص 82)رتتک  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کالپ5773961 هناماس  هدزاب  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
رورس هارمه  هب  ناوخ 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

sofiasofia یموتکبمرت   یموتکبمرت رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 112 ھحفص 82 
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

0023/1401 :: م م م /  یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/07/16هرامش تعاس 9:30  تیاغل  خیرات 1701/07/09  تعاس 9  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر داصتقا و   :: عبنم تعاس 9:30عبنم  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرزت  نورام و  زاگ  قیرزت   ngl400 زاگ راشف  تیوقت  یاهدحاو  رد  راجفنا  دض  قیرح و  دض  یاه  برد  بصنو  هیهت  هب  طوبرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  18/274/557/259 دروارب :

لایر   913/750/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هینبا  نامتخاس و  هتشر  رد  هبتر 5  یراکنامیپ  یحالص  یهاوگ  نتشاد 

لایر  800/000  : دیرخ

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

06134188868 :: نفلت :: -www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR/MOGPC.NISOC.IR/www.setadiran.ir

:: 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

5774062RM- رطخ مالعا  متسیس  تومیر  هدنریگ  -2- ددع دصکی  KT-01 لدمرطخ مالعا  متسیس  دپیک  -1
ددع 10 هد 4G لدمرطخ مالعا  متسیس  GSM-3- ددعدصکی 01

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5774410 افطا  نالعا و  متسیس  هحفص 28)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

حرش5774890 هب  دادعت  ییولیک   50+ ییولیک 12+ ییولیک 6+ ییولیک فیدرراهچ 30 قیرح  افطا  لوسپک 
تسویپ مرف 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5775207ngl400 زاگ راشف  تیوقت  یاهدحاو  رد  راجفنا  دض  قیرح و  دض  یاه  برد  بصن  هیهت و 
قیرزت نورام و  زاگ  قیرزت 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

وراد5775277 اذغ و  هاگشیامزآ  رابنا و  یاه  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  هحفص 28)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5775308p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  جنسناراب /  هحفص 28)تعاس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرزت قیرزت وو   نورام   نورام زاگ   زاگ قیرزت   قیرزت   ngl400ngl400 زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهدحاو   یاهدحاو ردرد   راجفنا   راجفنا دضدض   وو   قیرح   قیرح دضدض   یاه   یاه برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا 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

کینورتکلا5774278 تظافح  هحفص 13)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رابنا5774861 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  یتناراگ 2 شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 13)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5774386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ دکراب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003279 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA هدنزاس عجرم   MBS-4680 لدم ناوخ  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  ینف  تاصخشم 

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

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ دکراب   دکراب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105

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

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

5774519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربملیف یساکع و  نیبرود  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003283 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کالفا هشیپ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CAM 00 لدم یساکع  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  دیاب  ینف  تاصخشم  تسا ،  هباشم  دکناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  لقادح  یلایر و  تروصب  هیوست  -

ددرگ تسویپ  ینف  داهنشیپ  -
دوش هیارا  یتسویپ  کرادم  رد  امتح  روتکاف  شیپ  -

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

32241995-031  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادربملیف یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   sound craft EFX12 لدم ادص  رسکیم  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001024000016 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
ربتعم یتناراگ  اب   sound craft EFX12 لدم ادص  رسکیم  هاگتسد  کی  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

یم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  هدوب و  راوتسا  هچوک  شبن  نامداش - -خ  ناخراتس رد خ  عقاو  کناب  رابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  عوجرم  الاک  یتساوخرد  هنومن  اب  تریاغم  هنوگره  تروص  رد  دشاب ،

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

84895495-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     sound craft EFX12sound craft EFX12 لدم   لدم ادص   ادص رسکیم   رسکیم هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 107107

سنارفنک سنارفنک یتوص   یتوص متسیس   متسیس  -  - HDMIHDMI لباک   لباک  -  - OEMOEM  رچپک رچپک تراک   تراک ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ یم  لاطبا  تروص  نیا  ریغ  رد  رداص ،  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  رودص  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  هس  تخادرپ 
یددم  09126234159

1101096102000642 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

متسیس دیون  زورفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   OEM رچپک تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4433S لدم  HDMI لباک الاک :  مان 

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

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   DLC-HE50P لدم  HDMI 1/5 m لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
ناهاپس نامیس   KMF لدم نیبرود  یاه  لباک  تالاصتا  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RESTMOMENT هدنزاس عجرم   RESTMOMENT یتراجت مان   RX-2305 لدم سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
قیقحت ناروآون  یسدنهم 

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

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   EASH 03 لدم  m 5 لوط  HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017101-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: 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

ناوخ5774386 دکراب  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

5774402m 305 لوط یسم  هکبش  هحفص 74)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادربملیف5774519 یساکع و  نیبرود  هحفص 13)تاعطق  نیبرود  ( نیبرود

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

.تسویپ5774598 لیاف  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  هحفص 74)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5774620IAP- لسکیپاگم تلاب 5  نیبرود  ریز : تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 6 
NB-E353-S

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هندرگ5775078 رد  یزادنا  هار  بصن و  یطابترا و  یبناج  تازیهجت  یا و  هداج  تراظن  نیبرود  هحفص 50)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ربتعم5775085 یتناراگ  اب   sound craft EFX12 لدم ادص  رسکیم  هاگتسد  هحفص 13)کی  نیبرود  ( نیبرود

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

طابترا5775136 سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل 
.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا 

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاوریاف5775192 کیفارت  لرتنک  زکرم  یاهنیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5775452 هعطقن  یرون 35  ربیف  حرط  یارجا  هحفص 8)یراذگاو  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرادا5775458 نامتخاس  اهرابنا و   ، اهولیس هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 13)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنارفنک5775557 یتوص  متسیس   - HDMI لباک  - OEM رچپک هحفص 13)تراک  نیبرود  ( نیبرود

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5774601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ اتید  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000267 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یناما  سدنهم   64112437 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ اتید   :: 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

روتکژرپ5774601 اتید  ددع  هحفص 89)2  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

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

روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 112 ھحفص 89 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4pdcuhh7rz9gd?user=37505&ntc=5774601
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5774601?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5774974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  NAS4-BAY D تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ  کرادم  قبط  هاگتسد  ود   NAS HDD 4 TEB

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101005897000023 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   SEGATE یتراجت مان   NAS BLACK ARMC 440 لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-89-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس نیالنا  نابیتشپ  خسن  یزاس  هریخذ  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 60/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمومع دیرخ  وفسنارت  ناریا  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک  ناجنز   :: سردآ سردآ

33790576-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد ودود     NAS HDD 4 TEBNAS HDD 4 TEB هاگتسد   هاگتسد کیکی   NAS4-BAY DNAS4-BAY D ناونع : : ناونع 1101 10

رورس رورس نیالنا   نیالنا نابیتشپ   نابیتشپ خسن   خسن یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 11 11 1 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 112 ھحفص 90 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  زایندروم  ریمعت  یناسر  زورب  تهج  روتارنژ  لزید  هاگتسد  3 دادعت.دشاب یم  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091319000089 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  یزادنا  هارو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک.دشاب  یم  یمازلا  تاکرادت  هناماسرد  تمیق  زیلانآ  هئارا.دیآ  لمعب  دیدزاب  امتح  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یرعاش  سدنهم  09123765548 نفلت اب  مزال  یاه  یگنهامه  تهج.دشاب  یم  راکنامیپ 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک5774974 ناریا  یتسویپ  کرادم  قبط  هاگتسد  ود   NAS HDD 4 TEB هاگتسد کی  NAS4-BAY D
تسا هباشم 

هحفص 89) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس5775197 نیالنا  نابیتشپ  خسن  یزاس  هریخذ  هحفص 89)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ریمعت5775512 یناسر  زورب  تهج  روتارنژ  لزید  هاگتسد  3 هحفص 89)دادعت زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

ریمعت ریمعت یناسر   یناسر زورب   زورب تهج   تهج روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید هاگتسد   هاگتسد 33 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

راهبلگ ناتسرهش  ناگنرک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هناماس  رد  جردنم  غلبم  ویناک ( تشپ  هچیهام  یشک و  دنب  هارمه  هب  یتسد  ویناک  لودج و  یارجا  رگم و  نتب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب ربارب  اهب  مالعتسا  مرف  اب  تسیاب 

1101095957000003 زاین :  هرامش 
نارانچ ناتسرهش  راهبلگ  شخب  ناگنرک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم   350 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نارانچ یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9365117896 یتسپ :  دک  ناگنرک ،  یاتسور  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223412-051  ، 38293530-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38293530-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسد5775459 ویناک  لودج و  یارجا  رگم و  نتب  هحفص 92)یارجا  دنب  ( دنب هار   هار

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

یتسد یتسد ویناک   ویناک وو   لودج   لودج یارجا   یارجا وو   رگم   رگم نتب   نتب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 112 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/97wv9uq6xg5wr?user=37505&ntc=5775459
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5775459?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یرتاب  مر و  دراه ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000044000032 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 96W لدم رورس  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  تاعطق ،  ینف  تاصخشم  یانبم  .تسا  تسویپ  یتساوخرد  تاعطق  تاصخشم.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لماک  تقد  یراذگ  تمیق  ماگنه  رد  اذل  تسا  هدیدرگ  دیدجت  مالعتسا  نیا  رابدنچ  نونک  ات  ناگدننک  نیمات  تقد  مدع  لیلد  هب 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یرتاب   یرتاب وو   مرمر   دراه ، ، دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - لانیجروا  pwr-psu-770w-dt01 ربمان تراپ  پنویک  رورس  هیذغت  عبنم  - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000127 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
متسیس لباش  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 750   W 750 رورس هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام روتکاف  شیپ  هئارا  - یتناراگ لاسکی  اب   - لانیجروا  pwr-psu-770w-dt01 ربمان تراپ  پنویک  رورس  هیذغت  عبنم  - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یراس ) دصقم ( ات  لمح  هنیزه   - دشاب یم  یمازلا  ینف  و 

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805716-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5774607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا   ) لانیجروا  MTA36ASF4G72PZ - RAM 32G PC4-2666V-RB2-11 رورس مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000246 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  لدم 12800   GB 16 تیفرظ  G8 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دوب  دهاوخ  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم و  دحاو  طسوتدات  تفایرد و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبارهم سامت 09388001246  هرامش.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  .دشاب  یم  یزار  هاگشناد 

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

34274507-083  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WW  750750 رورس   رورس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 115115

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) لانیجروا لانیجروا   MTA36ASF4G72PZ -  RAM 32G PC4-2666V-RB2 - 1 1MTA36ASF4G72PZ -  RAM 32G PC4-2666V-RB2 - 1 1 رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 1161 16

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 " ) " ) روسنس روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

کالپ5773961 هناماس  هدزاب  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
رورس هارمه  هب  ناوخ 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5774160 یرتاب  مر و  دراه ، هحفص 92)دیرخ  رورس  ( رورس

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

5774225W 750 رورس هیذغت  هحفص 92)عبنم  رورس  ( رورس

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

هریغو5774393 دروک  چپو  هکبش  لباکو  قمع  تینوی  کر 42  هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناریا5774607  ) لانیجروا  MTA36ASF4G72PZ - RAM 32G PC4-2666V-RB2-11 رورس مر 
( تسا هباشم  دک 

هحفص 92) رورس  ( رورس

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

رورس5775197 نیالنا  نابیتشپ  خسن  یزاس  هریخذ  هحفص 89)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

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 07 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قباطم  شزرل  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000390 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ELLIOT روتارنژ لزید  یکدی  تسویپ  تاعالطا  قباطم  شزرل  چیئوس  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ۀیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291033-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قباطم   قباطم شزرل   شزرل چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 112 ھحفص 95 
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاقلعطم  ریاس  اب  تروپ  چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090994000019 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناربتشر 09148937594 سدنهم  تسا -  هدش  باختنا  هباشم  عون  زا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک مولع ،  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  (ع -) اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  تشگلگ -  نابایخ  یدازآ -  نابایخ   - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931 یتسپ : 

33357283-041  ، 33355921-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359680-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5774078 مالعتسا  تاصخشم  قبطوکسیس  چیئوس  هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5774231 هاگتسد  هحفص 8)هیهت 2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5774384 تاعالطا  قباطم  شزرل  هحفص 95)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

5774445 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  یرون  ربیف  تازیهجت  هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5774670 هارمهب  وکسیس  رتور  هحفص 33)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5774683 یپک -  هاگتسد  هنایار -  هکبش  لباک  دروک -  چپ  هکبش  لباک  قرب -  زیرپ  یرادا -  هنایار 
باه هکبش  اتید 

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ5775342 هحفص 95)چیئوس 24  چیئوس  ( چیئوس

تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک 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 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طقف یناریا  کی  هجرد  سانجا.دنشاب  یمن  کالم  اهدک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  ....و  لیتسا  8098 و  یدمک لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000319 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   ISO یتراجت مان  لدم 6370  یجنرب  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ناریا دنل  ژیتسرپ  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 843  لیتسا  یقرب  ینامتراپآ  لفق  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ناریلفق هدننک  هضرع  عجرم   S70 لدم  cm 7 زیاس یچوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

تافرش هنیدم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BS یتراجت مان  لدم 808  یدمک  لفق  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
75s لدم لفق  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  لفق  سراپ  یتراجت  مان   mm 75 زیاس یموینیمولآ  سنج  رادشوپور  زیوآ  لفق  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

....و5774588 لیتسا  یدمک و  هحفص 97)لفق  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

....و ....و لیتسا   لیتسا وو   یدمک   یدمک لفق   لفق ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 112 ھحفص 97 
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4101123 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5774292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کباب رهش  هاگشزرو  یصاصتخا  یمومع و  توص  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمأت ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nicico.com www.dargah.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
www.sarcheshmeh.nicico.com

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   رهمهرامش  27 هبنشراهچ ، ات  تعاس 00:00  رهم 1401   18 هبنشود ،  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 23:59  1401

dargah.nicico.com :: عبنم تعاس 23:59عبنم رهم 1401   27 هبنشراهچ ،  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کبابرهش هاگشزرو  یصاصتخا  یمومع و  توص  متسیس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یصاصتخا5774292 یمومع و  توص  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمأت ، یحارط ،
هاگشزرو

هحفص 97) توص  ( توص

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

سنارفنک5774382 نلاس  یریوصت  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 49)دیرخ ، لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هاگشزرو5774757 یصاصتخا  یمومع و  توص  متسیس  هحفص 97)نیمات  توص  ( توص

هاگشزرو هاگشزرو یصاصتخا   یصاصتخا وو   یمومع   یمومع توص   توص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح نیمأت ، ، نیمأت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 120120

هاگشزرو هاگشزرو یصاصتخا   یصاصتخا وو   یمومع   یمومع توص   توص متسیس   متسیس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 12 112 1

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

ربتعم5775085 یتناراگ  اب   sound craft EFX12 لدم ادص  رسکیم  هاگتسد  هحفص 13)کی  نیبرود  ( نیبرود

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

سنارفنک5775557 یتوص  متسیس   - HDMI لباک  - OEM رچپک هحفص 13)تراک  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره 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

5774110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد ود  یج ) لا   ) ید یا  لا  چنیا   24 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000564 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد ودود   یجیج ) ) لالا    ) ) یدید یایا   لالا   چنیا   چنیا   2424 روتینام روتینام ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیاق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5774162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ نیاق  ناتسرهش  یرضخ  تمالس  عماج  تامدخ  زکرم  تهج  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دیرخ 5  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج

1101091965000021 زاین :  هرامش 
نیاق نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 

تسردنت نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHILLER یتراجت مان   ARGUS PRO Transport لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لحم  ات  لمح  هنیزه 

ددرگ  لاسرا  تسویپ  هب  اضما و  رهم و  تاحفص  هیلک  ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا 
دشاب یم  یرادا  تاروما  ماجنا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هیوست 

9761993399 یتسپ :  دک  افش ،  راولب  نیاق -  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32538323-056  ، 31628000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32497010-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاف 12) مهن  هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

r9/400/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/08/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ  روتینام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  33/785/000/000 دروارب : 

لای 1/689/250/000 ر  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 12  مهن  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  رهشوب -   :: سردآ سردآ
57-7539171 تسپدک : 

07731463913-07731463728 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731463327-07731463351 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

بآبآ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5774381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  یرادا  هنایار  متسیس  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رکشت.دامرف هدهاشم  ار  تاصخشم  امتح  افطل 

1101094840000125 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هباشم  یمالعا  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  قبط  یتعنص  روتینام  رتویپماک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001286 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانراهضا یهاوگ و  هئارا  ، تسا یمازلا  هناماسرد  هدش  اضما  رهم و  تمیقزیر  یراذگراب  ، دشابیم هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یبجر  یاقآ  یاه 09131961855 و 03432220888  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامز  رد  هدوزفا  شزرا 

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

32232500-034  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رکشت.دامرف رکشت.دامرف هدهاشم   هدهاشم ارار   تاصخشم   تاصخشم امتح   امتح افطل   افطل .تسویپ   .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرادا   یرادا هنایار   هنایار متسیس   متسیس هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 125125

 ( ( تسا تسا هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 112 ھحفص 101 
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط  یرتمیسکا  سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(- imed  ) یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  دات  دروم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا 

1101030090000309 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  دک 90442-30-0011  یکشزپ  بورپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نامرد ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NUOVA هدنزاس عجرم   S-F1016N لدم یکشزپ  رتم  یسکا  سلاپ  بورپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   MED-LINK یتراجت مان   S0076D-L لدم نوخ  نژیسکا  شجنس  رتمیسکا  سلاپ  بورپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
سای ناراب  ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   NONIN یتراجت مان  رتم  یسکا  سلاپ  هاگتسد  لدم 9590  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

SHENZHEN MED-LINK هدنزاس عجرم   S0010F-S لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لافطا ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELECTRONICS TECH CO.LTD

ددع 6 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

ابص هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  ناریااص  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   Abadis-Sairan لدم  Dolphin لاسگرزب یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 
m 3 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   MAICUFF یتراجت مان  رتسگ  ناگزاس  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   SAZGAN GOSTAR لدم هجرد  لاسگرزب 40  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 
m 3 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت  ابص  هدننک 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

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

 09394420093 یبالگ مناخ  یدمحا 09177423533 و  ناحبس  سدنهم  : یکشزپ تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ ماجنا  مزال  یگنهامه  مادقا  هنوگ  ره  زا  لبق  )

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 

09175183734: زادرپراک دنوار  سدنهم 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتمیسکا یرتمیسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 127127

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

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

زا 112 ھحفص 102 
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیال کت  رسویدسنارت  ماد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیالود رسویدسنارت  ماد  تس 

1101090122000434 زاین :  هرامش 
رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   SHUNMEI MEDICAL یتراجت مان   DPT-01-U دک یبلق  گنیروتینام  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 
تس 100 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   SHUNMEI MEDICAL یتراجت مان   DPT-02-U دک یبلق  گنیروتینام  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 

تس 100 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  حرش 

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالود نیالود رسویدسنارت   رسویدسنارت ماد   ماد تستس   نیال   نیال کتکت   رسویدسنارت   رسویدسنارت ماد   ماد تستس   ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 112 ھحفص 103 
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نارهت هبعش 9  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 2  ره  رنکسا  روتینام  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش صخشم  یتنراگ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  ددع  رتنیرپ 3 

1101090945000013 زاین :  هرامش 
نارهت هن  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1553935311 یتسپ :  دک  کالپ 59 ،  یبرغ  هزیوه  نابایخ  یلامش -  یدرورهس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88503921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88503921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  ییایمیش  عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5774898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  ددع  دادعت 5 ( دروبیکو روتینام  هنودب   ) ram8 وcori5 رتویپماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090405000066 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ییایمیش  عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  ددع  دادعت 5 ( دروبیکو روتینام  هنودب   ) ram8 وcori5 رتویپماک سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3365166519 یتسپ :  دک  هنیکس ،  تشهب  یجورخ  نیوزق  - جرک نابوتا  رتمولیک 5  جرک  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34764050-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34764060-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع رتنیرپ  33   رتنیرپ ددع -  -  ددع   22 مادک   مادک رهره   رنکسا   رنکسا روتینام   روتینام سیک   سیک ناونع : : ناونع 129129

دوش دوش همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افطل   افطل ددع   ددع 55 دادعت   دادعت (( دروبیکو دروبیکو روتینام   روتینام هنودب   هنودب  ) ) ram8ram8 وو   cori5cori5 رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 112 ھحفص 104 
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جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع نژیو 10 سکیا  گنوسماس  یج  لا  لدم  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
asus H510M-A سیک هارمه  هب 
1101093818000014 زاین :  هرامش 

جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   LED-22 لدم  in 22 زیاس هنایار   LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

رون نایک  هن  داتفه و  دصیس و  رازه و  ود  هرامش  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   Pentium 4 لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
سرگاز

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  لیاف  قباطم  درب  یک  سوم و  هارمه  هب   H510M-A لدم سوسیا  دربردام  اب  رتویپماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  ربتعم  یتنراگ  یاراد  تاعطق  یمامت 

اهویارد لماک  بصن 
دشاب یم  ههام  کی  تخادرپ  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه   OFFICE2016 نینچمه و 

7884157868 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  تشادهب  زکرم  داتس  یروهمج  راولب  جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391256-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43390236-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

asus H510M-Aasus H510M-A  سیک سیک هارمه   هارمه هبهب   ددع   ددع 1010 نژیو   نژیو سکیا   سکیا گنوسماس   گنوسماس یجیج   لالا   لدم   لدم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورداب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لقنو  لمح  هنیزهو  دشاب  ربتعم  یلصا  یتناراگاب  تاعطق  یمامت  همیمض و  امتح  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف 

1101092577000002 زاین :  هرامش 
دورداب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X-VISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  In 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام 

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

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8766198757 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  کرهش  یرهطم - راولب  دورداب - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54344757-031  ، 54348666-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54349058-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش لبمسا   لبمسا هنایار   هنایار سیک   سیک  -  - LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدام یتناراگ  تخاس و   24mk600m لدم یج  لا  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003101000142 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدام یتناراگ  تخاس و   24mk600m لدم یج  لا  چنیا  روتینام 24  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

دوشیمن هداد  رثا  بیترت  ناریدام  زا  ریغ  یتناراگ  هباشم و  دکناریا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  ماجنا  هناماس  هب  راهظا  دات و  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  رثکادح 15  هیوست 

دشاب یم  رادیرخ  رابنا  لیوحت  لحم 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733127-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هاگتسد5774110 ود  یج ) لا   ) ید یا  لا  چنیا   24 هحفص 99)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یتایح5774162 مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  هحفص 99)دیرخ 5  روتینام  ( روتینام

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

بآ5774273 هحفص 99)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

جنس5774361 هحفص 24)باتش  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ار5774381 تاصخشم  امتح  افطل  .تسویپ  تاصخشم  قبط  یرادا  هنایار  متسیس  هاگتسدکی 
رکشت.دامرف هدهاشم 

هحفص 99) روتینام  ( روتینام

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

5774547 ( تسا هباشم  یمالعا  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  قبط  یتعنص  روتینام  رتویپماک و  هحفص 99)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یرتمیسکا5774629 سلاپ  هحفص 99)پورپ  روتینام  ( روتینام

ناریدام ناریدام یتناراگ   یتناراگ وو   تخاس   تخاس   2424mk600mmk600m  لدم لدم یجیج   لالا   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 133133

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 " ) " ) 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

چیئوس5774683 یپک -  هاگتسد  هنایار -  هکبش  لباک  دروک -  چپ  هکبش  لباک  قرب -  زیرپ  یرادا -  هنایار 
باه هکبش  اتید 

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نیالود5774717 رسویدسنارت  ماد  تس  نیال  کت  رسویدسنارت  ماد  هحفص 99)تس  روتینام  ( روتینام

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

ددع5774829 رتنیرپ 3  ددع -  مادک 2  ره  رنکسا  روتینام  هحفص 99)سیک  روتینام  ( روتینام

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

روتکاف5774898 شیپ  افطل  ددع  دادعت 5 ( دروبیکو روتینام  هنودب   ) ram8 وcori5 رتویپماک سیک 
دوش همیمض 

هحفص 99) روتینام  ( روتینام

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

5775153asus H510M-A سیک هارمه  هب  ددع  نژیو 10 سکیا  گنوسماس  یج  لا  لدم  هحفص 99)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هدش5775203 لبمسا  هنایار  سیک   - LED هحفص 99)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ناریدام5775419 یتناراگ  تخاس و   24mk600m لدم یج  لا  چنیا  هحفص 99)روتینام 24  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

5774620IAP- لسکیپاگم تلاب 5  نیبرود  ریز : تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 6 
NB-E353-S

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا5775458 نامتخاس  اهرابنا و   ، اهولیس هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 13)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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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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 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  کنابرواپ )  ) رژراش هارمه و  نفلت  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000169 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 : 
1401/07/24 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هربراک5774007 تسویپ 100 لیاف  تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  یارب  هباشم  دک  هحفص 15)ناریا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هچراپکی5774214 سامت  زکرم  یزادنا  هار  رازفا  مرن  هحفص 15)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یسدنهم5774267 یلام و  یرادا  عماج  نویساموتا  یصصخت  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زا5774904 طخرب  ریواصت  لاسرا  یرادهگن WIM و  ینابیتشپ و  ریمعت ,  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
نیزوت هناماس 

هحفص 50) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ "5775057 لیاف  حرش  قبط  "  IVR ینفلت یهد  تبون  هحفص 15)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دادعت 577507032000 یا )  هچراپ   ) یتکوم تشپ  شخ  دض  ید  یس  هحفص 15)دلج  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طابترا5775136 سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل 
.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا 

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم کنابرواپ ) ) کنابرواپ  ) ) رژراش رژراش وو   هارمه   هارمه نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 134134

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

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

تسویپ5775316 لیاف  قباطم  کنابرواپ )  ) رژراش هارمه و  نفلت  هحفص 108)یشوگ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ5775473 لیاف  تاصخشم  اب  قباطم   PFD mask App V 1.3.0.0 هداد لیلحت  رازفا  مرن 
https://www.transfinite.com/

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5774362 هحفص 74)تراظن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش5774370 یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب  تسویپ  لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس 
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضما و رهم و  اب  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  / روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  ششدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش 

1101001132000237 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراذگراب5775081 تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  / روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  ششدیرخ 
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و  اب  طیارش  هیلک 

هحفص 111) 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

هریغو5774470 یرتم  یلیم  /. 8 یدالوف هرادج  کت  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هرامش هرامش وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم اباب   طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبطو   قبطو تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ششدیرخ   ششدیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض سامت   سامت

135135

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاوریاف5775192 کیفارت  لرتنک  زکرم  یاهنیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 112 ھحفص 112 
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