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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 رهم   رهم   2 020 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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   149,430هکس , 000149,430 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   88,99088مهرد ,990

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,480 , 000140 ,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس204,500204,500رالد سیئوس کنارف   329,400329,400کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع237,400237,400رالد ناتسبرع لایر   87,08087,080لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 ,317وروی 090317, ژورن090 ژورن نورک   30نورک ,40030 ,400

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,584,00013,584,000یالط سیلگنا دنوپ   360دنوپ ,860360 نپاژ860, نپاژ نینی   دصکی   224,240224,240دصکی

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
((3535))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8989))

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

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

زا 103 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( 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 19  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکینورتکلا تراجت  هعسوت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/07/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 CSP راک بسک و  هب  یراجت  تامدخ  هئارا  رد  تکراشم  یضاقتم  یاه  تکرش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه راک  بسک و  هب  یراجت  دنمشوه  تامدخ  هئارا  یزادنا و  هار  زیهجت  اه  هاگشورف  یزاس  دنمشوه 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: ecommerce.gov.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ICECD@ECOMMERCE.GOV.IRسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش هصقانم  دانسا  راشتنا  خیرات  زا  : تیاس زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنش  زور  تعاس 18 

تلاسر  :: عبنم تعاس 19عبنم ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  خیرات  زا   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنش  هس  زور 

5778645 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنشود  زور  تعاس 15   - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس یرادرهش  یزاسرهش  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  تاعالطا و  تشادرب  یزیمم ، ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

یرادرهش بالقنا  نادیم  ناجریس  سردآ  : اهتکاپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخردرتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
نفلت 03441325077 اهدادرارق و  روما  یزکرم 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: 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

اهاه راک   راک وو   بسک   بسک هبهب   یراجت   یراجت دنمشوه   دنمشوه تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار زیهجت   زیهجت اهاه   هاگشورف   هاگشورف یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 11

یزاسرهش یزاسرهش هناماس   هناماس ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب یزیمم ، ، یزیمم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نارادلاس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو تکرش  هب  هصقانم  طیارش  لمعلاروتسد و  دانسا و  رد  جردنم  طیارش  اب  قباطم  ار  دوخ  کاینومآ  هروا و  عمتجم  رابنا  یالاک  گنیدک  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  حالصیذ  طیارش و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط ع کالپ 68 -  مکی -  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن -  نابایخیدازحرف  راولب  برغ -  کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اجآ یدربهار  ییایرد  یورین  یتمواقم  یداصتقا  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 13هرامش تعاس 8  زا   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یلا 13عبنم تعاس 8   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا هیلخت و  متسیس  ناد و  ولیس  سفق  یازجا  هیلک  رب  لمتشم  هعطق  رازه  یرادرب 60  رهب ه  روظنم  هب  یراجت  راذگمخت  غرم  سفق  رس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم مئامض  هیلک  کیتاموتا و  قوف  نویساموتا  تازیهجت  هیلک  اب  هقبط  تروص 4  هب  هعطق  نلاس 59520  تیفرظ  هب  لاکیناکم  لاکیرتکلا و  متسیس  هارمه  هب  دوک 

نامرک ناتسا  رد  عقاو  ییایفارغج  تیعقوم  تهج 

لایر  3/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اجادن یتمواقم  یداصتقا  هاگرارق  اضر -  ماما  راولب  ناجریس -  ناتسرهش   :: سردآ سردآ

:: 09136517068و 0 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کاینومآ کاینومآ وو   هروا   هروا عمتجم   عمتجم رابنا   رابنا یالاک   یالاک گنیدک   گنیدک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 33

متسیس متسیس هارمه   هارمه هبهب   دوک   دوک لاقتنا   لاقتنا وو   هیلخت   هیلخت متسیس   متسیس ناد ،  ،  ناد ولیس   ولیس سفق ،  ،  سفق یازجا   یازجا هیلک   هیلک ربرب   لمتشم   لمتشم یراجت   یراجت راذگمخت   راذگمخت غرم   غرم سفق   سفق رسرس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نویساموتا نویساموتا تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک اباب   لاکیناکم   لاکیناکم وو   لاکیرتکلا   لاکیرتکلا
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bushehr.ir :: عبنم :: 1401/08/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778885 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  لایر - دروآرب 64.367.750.000  یرهش - یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماجنا  www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم 

رد تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ 
.دنزاس ققحم  هصقانم 

نیمضت اتفا - زوجم  هارمه  هب  تاطابترا  هتشر  رد  یزیر  همانرب  تنواعم  تیحالص  همانیهاوگ  ای  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  تیحالص  هبتر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  3.500.000.000

نفلت 07733340571 نامیپ  روما  هرادا  مود  یزکرم ط  یرادرهش  یرادرهش  نادیم  رهشوب   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگدنهانپ روما  رد  للم  نامزاس  یلاع  یایراسیمک  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 24هرامش ییوگخساپ 1401/7/30  تلهم   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5778673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآ یم  لمع  هب  توعد  ریز  هصقانم  رد  تکرش  تهج  دهشم  رد  هدش  تبث  طیارش و  دجاو  یاه  تکرش  زا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم یایراسیمک  رتفد  رد  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  بصن  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 65 داجس  راولب  رد  عقاو  دهشم  ناگدنهانپ  روما  رد  للم  نامزاس  یایراسیمک  رتفد  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

09153146587 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن 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 103 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6ea6tjley7gv5?user=37505&ntc=5778885
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5778885?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/efu973h398lkd?user=37505&ntc=5778673
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5778673?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  تدم 2  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لویناه زاگ  یاهروتکتد  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270/500/000/000 دروارب :

لایر  11/410/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 191 تاصقانم  دحاو  الاک  نامتخاس  متفه  هاگشیالاپ  زاف 17و 18 یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

:: 07731311467-07731311455و 2426-07731312248 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094842000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789690 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، اه هناخ  هبملت  نزاخم و  هطوحم  اه و  نامتخاس  یئانشور  یاه  متسیس  نزاخم ، زیررس  مرالآ و  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
برغ  هقطنم  یاه  هناخ  هبملت  لاکیناکم  لاکیرتکلا و  تاسیسأت  یرارطضا ، قرب  یاهروتارنژ 

نارهت  بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
برغ هقطنم  یرادرب  هرهب  تیریدم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یژرنا  تاسیسأت و  قرب و  رب  تراظن  رتفد  ریدم 
130,271,945,928 یلام :  دروآرب 

لایر   3,502,719,500 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:59 تعاس : 1402/02/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 182. باجح ، نابایخ  بنج  یمطاف ، رتکد  نابایخ   ، 1415615453 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لویناه لویناه زاگ   زاگ یاهروتکتد   یاهروتکتد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 77

لاکیناکم لاکیناکم وو   لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تاسیسأت   تاسیسأت نزاخم ،  ،  نزاخم زیررس   زیررس وو   مرالآ   مرالآ متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 88
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون 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

5778695 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5778699 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسراف ریسم  تیاس  شش  یارجا  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

ناتسا ناتسا حطس   حطس یاهتیاس   یاهتیاس ردرد   دیدج   دیدج یژولونکت   یژولونکت   8080 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 99

ریسم ریسم تیاس   تیاس شششش   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/07/19  - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5778704 :: هرازه هرازه اتدکدک    1401/08/04  - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل ریسم  تیاس  شش  یارجا  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 تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/103/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/19   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/7/19   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778706 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکد تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

9111758065 :: 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

ریسم ریسم تیاس   تیاس شششش   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

لکد لکد تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1212

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/106/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778708 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ftth یارجا یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09111752711 :: 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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/07/19عبنم زا   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778713 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس یروآ  عمج  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

ftthftth یارجا یارجا ناونع : : ناونع 1313

تیاس تیاس یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 1414

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tmicto.tehran.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  دادرارق  داقعنا  تمیق و  مالعتسا  قیرط  زا  ددرت  لرتنک  هزوح  رد  یراکنامیپ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563 ، یقرش ، تشترز  شبن  یلامش ، ظفاح  نابایخ  نارهت ، رد  عقاو  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  تسارح  رتفد   :: سردآ سردآ

84169410-84169574 :: 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

ناتسرل ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم :: 1401/07/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778845 :: هرازه هرازه :: 1401/07/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضراوع ات  ریصن  هعلق  کشمیدنا  دابآ  مرخ  هارگرزب  مود  زاف   uso یرون ربیف  حرط  یشکلباک  یارجا  تایلمع  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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هزوح   هزوح ردرد   یراکنامیپ   یراکنامیپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

هارگرزب هارگرزب مود   مود زاف   زاف   usouso  یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یشکلباک   یشکلباک یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1616

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tci.ir :: عبنم :: 1401/08/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778847 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   حبص  تعاس 10  - 1401/08/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها قرش  نیبرود  هطقن  یرونربیف 35  حرط  یارجا  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 تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش خروم  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/8/8

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

5778850 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   حبص   10 تعاس  - 1401/08/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها برغ  نیبرود  هطقن  یرونربیف 35  حرط  یارجا  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بسک و5778425 هب  یراجت  دنمشوه  تامدخ  هئارا  یزادنا و  هار  زیهجت  اه  هاگشورف  یزاس  دنمشوه 
اه راک 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسرهش5778645 هناماس  رد  تاعالطا  دورو  تاعالطا و  تشادرب  یزیمم ، هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5778721 هطقن  یرونربیف 35  حرط  هحفص 17)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5778722 هطقن  یرونربیف 35  حرط  هحفص 17)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

3535 یرونربیف   یرونربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

نیبرود نیبرود هطقن   هطقن   3535 یرونربیف   یرونربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یرهش5778885 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5789539 هطقن  یرون 35  ربیف  حرط  هحفص 17)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرهش5789867 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 14)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001090723000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5778345 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربارت هار و  هبتر 5  لقادح  نتشاد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک  هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دأت  همانیهاوگ  نتشاد 

ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدوسرف  لوادج  میمرت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

11,861,156,311 یلام :  دروآرب 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   593,058,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/11/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ هدوسرف   هدوسرف لوادج   لوادج میمرت   میمرت وو   بیرخت   بیرخت 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 :
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دهشم یکیفارت  تاطابترا  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095008000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5789631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  یرادرهش  یا  هیشاح  ریغ  یا و  هیشاح  یاه  گنیکراپ  هب  طوبرم  یکیفارت  یقرب و  ینارمع  یراج  تامدخ  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 19/974/360/258  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789692 :: هرازه هرازه :: 1401/08/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاورپ  حوطس  یشک  طخ  عبرم  رتم  رازه  یارجا 200 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاورپ حوطس  یشک  طخ  عبرم  رتم  رازه  یارجا 200 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

15:00 تعاس : 1401/10/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا یئاوه  یربوانو  اههاگدورف  تکرش  تاکرادت  نامتخاس   - جارعم خ   - دابآرهم هاگدورف   ، 1387835318 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هیشاح   هیشاح یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ هبهب   طوبرم   طوبرم یکیفارت   یکیفارت وو   یقرب   یقرب ینارمع   ینارمع یراج   یراج تامدخ   تامدخ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2020

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس یشک   یشک طخطخ   عبرم   عبرم رتم   رتم رازه   رازه 2 00200 یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005701000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم :: 1401/08/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789867 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  تدم 18  لایر  دروارب 64/367/750/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  هرادا  مود  هقبط  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش  نادیم  رهشوب   :: سردآ سردآ

مانتبثرتفد 88969737- سامت 02141934 - زکرم  - 077333340571 :: نفلت نفلت
85193768

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش5778885 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرهش یرهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001509000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778329 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  ناتسا  یلم  کناب  بعش  یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  بصن  هیهت و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

کیتاموتا برد  یدالوف ،  چناپ  لور  یاه  هرکرک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم کناب  یتسرپرس  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  مالیا ،   ، 6931317446 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تیاغل  خیرات 1401/07/20  زا   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778625 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیروکس لیم  یدورو 10  بردو  صوصخم  هشیشو ی  یا  هرکرک  هدرپ  تام و  لیم  تیروکس 6  ششوپ  اب  لاویرپ  هرادجود  نشیتراپ  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داینب یزکرم  داتس  دیدج  نامتخاس  تهج  تام 

لایر نیمضت 2/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارگراثیاروما دیهش و  داینب  یزکرم  داتس  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ،  : تاکاپ ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

88947722 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کناب کناب بعش   بعش یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

هدرپ هدرپ وو   تام   تام لیم   لیم   66 تیروکس   تیروکس ششوپ   ششوپ اباب   لاویرپ   لاویرپ هرادجود   هرادجود نشیتراپ   نشیتراپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 19 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش لوا  تبون  یهگا  راشتنا  زا  دانسا   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ  ات   1401/7/19

راکفا  :: عبنم تعاس 19عبنم ات  خروم 1401/7/25  زا  دانسا   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5778628 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   فلا و ب و ج  ییاشگزاب  خروم 1401/08/09 -  تعاس 9   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/8/8 تعاس 10  فلا و ج  تاکاپ  ییاشگزاب  خروم 1401/8/11 - 

یزکرم نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیذغت لاقتنا و  طوطخ  یارجا  هارمهب  طخ  ریش  یاههاگتسیا  ثادحا  ایل و  یتعنص  رهش  مود   CGS هاگتسیا ثادحا  هدنام  یقاب  یاهراک  یارجا  - 

هاگتسیا هلوس  نامتخاس  دحاو  کی  تخاس  لیمکت  رتم 3 - ژارتم 24  هب  لاقتنا  طخ  رتم 2 - ژارتم 72  هب  چنیا  راطقا 4 و 16  هب  هیذغت  طخ  یراذگ  هلول   - 1: لماش
ریش هاگتسیا  دروم  ثادحا 3  سیورس 6 - هداج  رتم  ثادحا 180  -CPS) 5  ) کیدتاک تظافح  هاگتسیا  دحاو  کی  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  راشف 4 - لیلقت 

یمیوقت زور  تدم 365  هب  زربلا  ناتسرهش  حطس  رد  : هصقانم عوضوم  یارجا  تدم  تامدخ و  هئارا  لحم  - 
لایر غلبم 30.000.000.000  لداعم  لقادح  راک  عاجرا  دازآ  تیفرظ  نتشاد  - 

نتشاد لایر -  نیمضت 1500.000.000  غلبم  تفن -  ترازو  تسارح  نامزاس  طسوت  هدش  تیحالص  دات  یاه  تکرش  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرادا زا  راک  ینمیا  همانیهاوگ  ریوصت  هئارا  روشک -  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  رد  رتالاب  ای  هبتر 5  اب  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یعامتجا و ...  هافر  راک و  نواعت ، لک 

اهدادرارق روما  مود -  هقبط  نیوزق -  ناتسا  زاگ  تکرش  یناهفصا -  یفرشا  نابایخ  ادهشلا -  دیس  راولب  ظفاح -  نادیم  ردونیم -  نیوزق -  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
یزکرم نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :

هناخریبد - فکمه هقبط  نیوزق  ناتسا  زاگ  تکرش  یناهفصا  یفرشا  نابایخ  ءادهشلادیس  راولب  ظفاح –  نادیم  ردونیم -  نیوزق -  : هصقانم دانسا  لیوحت 

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5778721 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها برغ  نیبرود  هطقن  یرونربیف 35  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

نیبرود نیبرود هطقن   هطقن   3535 یرونربیف   یرونربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2626

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khoozestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها قرش  نیبرود  هطقن  یرونربیف 35  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات  تعاس 10  زا 1401/7/20   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

برغرهپس  :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789484 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8   - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  شزومآ  بصن و  هیهت و  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 4.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

081-38371001 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود هطقن   هطقن   3535 یرونربیف   یرونربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2727

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا 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 :
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ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5789539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو راکنامیپ  هب  هصقانم  قیرط  زا  ار  زاوها  برغ  نیبرود  هطقن  یرون 35  ربیف  حرط  یارجا  دراد  رظن  رد  ناتسزوخ  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: khoozestan.tci.ir tci.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

نادمه ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001088000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789634 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.نادمه ناتسا  یلم  کناب  بعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: دوشیم لماش  زین  ار  لیذ  دراوم  دادرارق  نینچمه 

مضنم یاههشقن  راک و  یارجا  ینف  تاصخشم  قبط  هناماس ،  یزادنا  هار  تست و  بصن ، راک ، یاپ  هب  لاقتنا  امرفراک ، رابنا  رد  تازیهجت  یهیلک  یهیلخت  لمح ، نیمأت ،
یط صقاون  ندرک  فرطرب  تقوم و  لیوحت  ماجنا  ینیمضت ، یاهدرکلمع  تاشیامزآ  ماجنا  هدش ، ارجا  ینف  دانسا  اههشقن و  لیوحت  میظنت و  هیهت و  دادرارق ، هب 
نیب یلم و  ناریا ، یلم  کناب  یاهدرادناتسا  تیاعر  رادرب و  هرهب  رواشم و  امرفراک ، ناسانشراک  یلمع  یروئت و  شزومآ  یعطق و  لیوحت  ماجنا  نیمضت ، یهرود 

.دادرارق  رد  جردنم  طیارش  ساسا  رب  تقوم و  لیوحت  خیرات  زا  لاس ، هس  تدمب  دادرارق  عوضوم  تایلمع  نیمضت  نینچمه  یللملا و 
نادمه  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یمامت رد  یلم  کناب  بعش  هیلک  رد  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  شزوما  یزادناهار و  بصن و  هیهت  یتراظن .  یتینما و  یاهمتسیس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نادمه  ناتسا  یاهناتسرهش 

40,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
نادمه  ناتسا  یلم  کناب  یزادرپراک  باسح  یابش  هرامش  IR620170000000104403889003 نیمضت :  تاحیضوت 

13:00 تعاس : 1401/11/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادمه ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  هیدهم  نابایخ  نادمه   ، 6516717516 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود هطقن   هطقن   3535 یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2929

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت 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 :
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش5778885 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش5789867 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 14)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

5778553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ISMS تاعالطا )  تینما  تیریدم 
1101005537000015 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

در ای  باختنارد  امرفراک  دنیامن  تسویپ  ار  زاین  دروم  تادنتسم  هیلکو  دنشاب  هتشاد  ار  یتسویپ  لیافرد  مزال  طیارش  هیلک  یتسیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا راتخم  ناگدننک  تکرش 

6815837459 یتسپ :  دک  کالپ 990 ،  ( قباس یرمرادناژ   ) سیلپ نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352523-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352046-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISMSISMS تاعالطا )  )  تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 3131

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5778732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یصوصخ  طیارش  حرش  هب  هجوت  اب  یضارا  یتبث  تامدخ  هیلک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001326000031 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  تمیق  زیلانآ  تادنتسم و  هیلک   :: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یضارا یضارا یتبث   یتبث تامدخ   تامدخ هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5778900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SD هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس کی  ربراک   350

1101003247000062 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

سوریو یتنآ  لوسنک  هلاسکی  ینابیتشپ  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( سوریو یتنآ  تالکشم  شرازگ  هئارا  لوسنک و  زا  هام  رد  راب  دیدزاب 1  )

3418636876 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یتخت  هاگشزرو  یوربوررمحا  لاله  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33236091-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220772-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   ربراک   ربراک   SD 350SD 350 هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5778988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خساپ - ربراک تهج 120  هلاس  کی  ینابیتشپو  یزادنا  هار  لحم و  رد  بصن  اب  هکبش  تحت  شیوداپ  یناریا  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  لک  هرادا  نیا  تسارح  دحاو  زا  هدنرب  مالعتسا 

1101004161000004 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  ناریا  هدنزاس  روشک  تینما  دربراک  جیکپ  یدنب  هتسب  عون  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هخسن 120 دادعت : 

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

یداهنشیپ تمیق  .دشاب  یم  تخادرپ  لباق  ربتعم  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ربراک  تهج 120  هلاسکی  ینابیتشپ  نارهم و  زرم  رد  رقتسم  مالیا  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و  یانبم  رب 

6991814613 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  نارهم -  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33824541-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33824539-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5789024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   karyo fish زیلانآ رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092920000107 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
الاو هدننک  هضرع  عجرم  ایاپ  هشیدنا  الاو  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  ECG زیلانآ رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایاپ هشیدنا 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5789140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  لاتیجید  هناخباتک  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000072 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  انث  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  لاتیجید  هناخباتک  هناماس  ناونع  یرازفا  مرن  لفق  اب  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

قرشم مایپ  طابترا 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  هاگشناد  لاتیجید  هناخباتک  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا   karyo fishkaryo fish زیلانآ   زیلانآ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3535

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هیارا   هیارا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هاگشناد   هاگشناد لاتیجید   لاتیجید هناخباتک   هناخباتک هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: 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   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادودح یشک  لباک  ، مدوم ، یو تیگ  ، کنیلای هکبش  تحت  نفلت  یشوگ  ددع  لیبق 200 زا  زاین  دروم  مزاول  اب   VOIP هژورپ یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا مرن  اب  رورس  رتور ، روتارپا ، لوسنک  ، رتم  600

1201090360000012 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

دیریگب سامت  یناتسدرا  سدنهم  یاقآ  هدکشناد  ینف  رتفد  مرتحم  لوئسم  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  انیس  وپ  سدق خ  بالقنا خ  خ  - 
02142933187

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

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

تیگ ، کنیلای هکبش  تحت  نفلت  یشوگ  ددع  لیبق 200 زا  دص  ات  رفص  تروصب  ینعی  زاین  دروم  مزاول  نیمات  هارمه  هب   VOIP هژورپ یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  رازفا  مرن  اب  رورس  رتور ، روتارپا ، لوسنک  ، رتم ادودح 600  یشک  لباک  ، مدوم ، یو

1417613151 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  - انیسروپ نابایخ  - سدق نابایخ  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86126205-021  ، 88954912-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42933271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم مزاول   مزاول اباب     VOIPVOIP هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یرادناتسا   :: 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   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5789167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا ناربراک  گال  هریخذ  تنرتنیا و  هب  ناربراک  یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000274000011 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیهد خساپ  زاین  هب  طیارش  قبطو  دوش  هعلاطم  لماک  تسویپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  ینابیتشپ  تهج  نامرک  ناتسا  رد  هدنیامن  امتح  هدننک  تکرش 

.دامن لصاح  سامت  هانپرایرهش 09134417196-31282442  یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

7614633445 یتسپ :  دک  نامرک ،  یرادناتسا  نارادساپ  نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232153-034  ، 32222223-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232153-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب هکبش  یروشک  هاگولگ  عفر   ICT تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000200 زاین :  هرامش 

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

ددع 30 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا ناربراک   ناربراک گالگال   هریخذ   هریخذ وو   تنرتنیا   تنرتنیا هبهب   ناربراک   ناربراک یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3838

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط   ( ISMS تاعالطا )  تینما  تیریدم 

1101005429000003 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

متسیس رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکلم سدنهم   09183429925 تسویپ  - لیاف  قبط   ( ISMS تاعالطا )  تینما  تیریدم 

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380437-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KASPERSKY Advance سوریو یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی ددع   50

1101003247000060 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

لوسنک زا  هلاسکی  ینابیتشپ  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3418636876 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یتخت  هاگشزرو  یوربوررمحا  لاله  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33236091-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220772-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  (  ( ISMSISMS تاعالطا )  )  تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 4040

هلاسکی هلاسکی ددع   ددع   KASPERSKY Advance 50KASPERSKY Advance 50 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4141

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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نیوزق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس کی  ربراک   350

1101003247000061 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

سوریو یتنآ  لوسنک  هلاسکی  ینابیتشپ  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( سوریو یتنآ  تالکشم  شرازگ  هئارا  لوسنک و  زا  هام  رد  راب  دیدزاب 1  )

3418636876 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یتخت  هاگشزرو  یوربوررمحا  لاله  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33236091-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220772-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنهرف ییوجشناد  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نکسا پیات و   ) روتارپا روما  ماجنا  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092456000025 زاین :  هرامش 

نادمه یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  یئوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  ییوجشناد ،  یگنهرف و  تنواعم  یکشزپ -  مولع  هاگشناد  سیدرپ  مدرم -  کراپ  یوربور  هدیمهف -  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4517838737 : 

38380459-081  ، 38380070-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380087-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   ربراک   ربراک   Ultimate 350Ultimate 350 هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4242

(( نکسا نکسا وو   پیات   پیات  ) ) روتارپا روتارپا روما   روما ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتیام نفلت  زکرم  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000180 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  XGS 4300 سنسیال رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سوفوس یتراجت  مان  اکرآ  هناماس  نایار 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  هیولسع  رد  عقاو  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ  یزکرم  رابنا  ات  الاک  هنیزه  تیلوئسم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ یراذگراب  هناگادج  تروصب  اضاقت و  حرش  ساسارب  یتسیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هدوب و 

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

31315038-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: 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

5778922Hardware monitoring Industrial Switch client server(61 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اداکسا5789277 هکبش  یزاس  نما  یزاس و  مواقم  یتینما ،  یبایزرا  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا 
یتعنص

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتیام لتیام نفلت   نفلت زکرم   زکرم سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4444

P/F "WARTSILAP/F "WARTSILA"" ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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P/F "WARTSILA  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامرف هعلاطم  امتح   ) تسویپ تسیل  قباطم  یتساوخرد  رادقم  حرش و 

1101001034003897 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V18321 لدم  P-I converter لدبم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   vacuum circuit breaker یتراجت مان   A 1250 نایرج تدش   kV 24 ژاتلو  VIB/R لدم ءالخ  روتکنژید  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم   STARTER MOTOR R7OMM CKD یتراجت مان  وژپ 405  روتوم  دربراک  هعطق  تراتسا  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نوسکیرا تامدخ  متسیس و  هدننک  هضرع  عجرم   ERICSSON یتراجت مان   Circuit Breaker لدم  EPDU زویف دیلک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دمآرس اتب  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO BEST GROUP یتراجت مان   BUZZER DIP لدم کیرتکلاوزیپ  لاتسیرک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
LONGMARK یتراجت مان  کینورتکلا  کادآ  هدننک  هضرع  عجرم   16x80 RED 5mm لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هتفرشیپ نامرد  ءایحا  هدننک  هضرع  عجرم   RESMED هدنزاس عجرم  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد  دربراک   Elisee Battery Charger لدم یرتاب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
داگراساپ تراجت  رتخا  هدننک  هضرع  عجرم   INDICATOR یتراجت مان   D-22 هلاقن راون  هعطق  هدنرامش  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

روآ نف  راگن  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PASI WATER LEVEL INDICATOR یتراجت مان   BFK لدم لاتیجید  جنس  حطس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   FLARE IGNITION CONTROL PANEL تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  یلام  / ینف کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  حرش  ساسا  رب  یلام  / ینف تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  افطل  دشاب ، یم  تساوخرد 0151609  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیولسع  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  برد 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768220-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یقرب  مزاول  ملق  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003081 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جنسراشف الاک :  مان 

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

جنسراشف الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
جنسراشف الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

جنسراشف الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرزاب.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  دات  مدعای  دات  تروص  رد  لمح  هنیزه  تسیمازلا .  هناماسرد  گولاتاک  هارمهب  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا الاک  لاسرا  زا  لبق   Fainal book هچباتک هئارا.دشاب  یم  یرابتعا  تروصبدیرخ.دشابیم  یمازلا   4 حطس ینف 

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب مزاول   مزاول ملق   ملق 44 ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس تسویپ  لیاف  قباطم  یتعنص  اداکسا  هکبش  یزاس  نما  یزاس و  مواقم  یتینما ،  یبایزرا  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005070000035 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  سامت   81752696 یکلملادبع یاقآ  ای  یگیبزورون  مناخ  هطوبرم  ناسانشراک  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تسویپ  لیاف  قباطم  یتساوخرد  اه ی  همان  یهاوگ  هئارا  یاضما و  رهم ،   ، لیمکت

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص اداکسا   اداکسا هکبش   هکبش یزاس   یزاس نما   نما وو   یزاس   یزاس مواقم   مواقم یتینما ،  ،  یتینما یبایزرا   یبایزرا تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرافس سنمیز  یرپمآ  10 هیذغت عبنم  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاتیجید یدورو  تراک  -2

دکاب سنمیز  لاتیجید  یجورخ  لوژام  -3
سنمیز  گولانآ  یجورخ  تراک  -4

سنمیز گولانآ  یدورو  تراک  -5
1101001609002572 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایاوه هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7407-0KR02-0AA0 لدم یکیرتکلا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گولانآ گولانآ یدورو   یدورو تراک   تراک -- گولانآ   گولانآ یجورخ   یجورخ تراک   تراک -- لاتیجید   لاتیجید یجورخ   یجورخ لوژام   لوژام  - - لاتیجید لاتیجید یدورو   یدورو تراک   تراک -- یرپمآ   یرپمآ 1010 هیذغت هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 103 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/brxmhfmnf47qz?user=37505&ntc=5789834
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5789834?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SOLO بای ترارح  دود و  یاهروسنس  تست  لماک  تیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000307 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 21 دادعت : 

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

اب تیولوا  یلخاد  هنومن  دوجو  تروص  رد  ددرگ  لاسرا  هناگادج  تروصب  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ   *** تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و  هقطنم  رابنا  ردا  دات  زا  سپ  زور  یلام 45  هیوست  دشاب  یم  لخاد  تخاس 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SOLOSOLO بای   بای ترارح   ترارح وو   دود   دود یاهروسنس   یاهروسنس تست   تست لماک   لماک تیک   تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 103 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5424j963q7n2v?user=37505&ntc=5789204
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5789204?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت نامززا  هام   4 دودح باسح  هیوست.دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  تازج  قیرح - افطا  لرتنک  هاگتسد  هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تس هدننک  نیمات  هدهع  هب  زاریش  رابنا  ات  لمح  هنیزه  تساداتو 

1101093631003349 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   Scame Sistemi Srl هدنزاس عجرم   S81-CCT1 لدم قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  دربراک  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه.تسلاک  داتو  لیوحت  نامززا  هام   4 دودح باسح  هیوست.دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  تازج  قیرح - افطا  لرتنک  هاگتسد  هعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  زاریش  رابنا  ات 

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

32303157-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساداتو تساداتو لیوحت   لیوحت نامززا   نامززا هام   هام   44 دودح دودح باسح   باسح هیوست.دشاب   هیوست.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد تازج   تازج قیرح - - قیرح افطا   افطا لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد هعطق   هعطق ناونع : : ناونع
.تس .تس هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   زاریش   زاریش رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه

5050
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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5789878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت تالاوس  حرط  یگنهامه و  تسویپ -  یاه  لیاف  حرش  هب  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  بصن  هباشم / دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک هشوخ  سدنهم   026-34257649

1101001458000043 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

شوماخ شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یتراجت  مان   kg 6 تیفرظ ردنلیس  کیتاموتا  همین  یفقس   fm200 یثنخ زاگ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
سراپ

ددع 6 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهمرف ندرک  رپ  هعلاطم و  تسویپ /  تاصخشم  قبط  دحاو ) 5  ) قیرح افطا  دحاو ) کی  ) قیرح مالعا  متسیس  بیصن  هباشم / الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک هشوخ  سدنهم  نامتخاس  هریاد  تالاوس 34257649-026  حرط  تسیمازلا /

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 5151
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000170 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یخیش سدنهم   - 09126421092 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145130-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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 لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع 5252
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کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5778524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  لاسکی  تدمب  میس  یب  طوطخ  ینابیتشپ  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  یراذگراب  یتساوخرد و  تادنتسم  دادرارق و  سیون  شیپ  لیمکت  دأت و 

1201001549000153 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قباطم  لاسکی  تدمب  میس  یب  طوطخ  ینابیتشپ  سیورس و  - 
تسیمازلا هناماس  رد  یراذگراب  یتساوخرد و  تادنتسم  دادرارق و  سیون  شیپ  لیمکت  دأت و 

سامت 81565110
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  لاسکی  تدمب  میس  یب  طوطخ  ینابیتشپ  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هناماس  رد  یراذگراب  یتساوخرد و  تادنتسم  دادرارق و  سیون  شیپ  لیمکت  دأت و 

سامت 81565110

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسکی لاسکی تدمب   تدمب میس   میس یبیب   طوطخ   طوطخ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5353
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روشک تابساحم  ناوید   :: 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   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یگنهامه  تهج  ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  تلود و  هناماس  رد  تسویپ  همان  قبط  رپینوج  دنرب  لاوریاف  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  نفلت 02181406234  هرامش 

1101003070000063 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA 5510-SEC-BUN-K9 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

نفلت هرامش  اب  یگنهامه  تهج  ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  تلود و  هناماس  رد  تسویپ  همان  قبط  رپینوج  دنرب  لاوریاف  هاگتسد  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت   02181406234

1435763871 یتسپ :  دک  پ2 ،  یقرش -  لیزرب  یاهتنا خ  کنو - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81406233-021  ، 88889943-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81406231-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 5454
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5778783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا قباطم  هقیقد  رد  رود  تعرس 2900  تعاسد و  رب  بعکم  رتم  تیفرظ 16  اب  یقفا  زکرم  زا  زیرگ  پمپ  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101091701001025 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا دات  دروم  ناریپمپ  احیجرت  روشک  لخاد  تخاس  تالوصحت  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هناماس  رد  پمپ  لماک  تاصخشم  رکذ  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  ود 

( تایلام نودب  ) ددرگ جرد  هناماس  رد  یداهنشیپ  لک  تمیق 

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رود رود   29002900 تعرس   تعرس وو   تعاسد   تعاسد ربرب   بعکم   بعکم رتم   رتم   1616 تیفرظ   تیفرظ اباب   یقفا   یقفا زکرم   زکرم زازا   زیرگ   زیرگ پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 5555
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5789054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قبط  لباک و ...  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000643 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54440815-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مرف   مرف قبط   قبط وو ...  ...  لباک   لباک ناونع : : ناونع 5656
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تاحیضوت  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  قباطم  تسیابیم  زاین  دروم  یاهالاک  هیلک  حرش 

1101092052000217 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   RM220800 دک  A 800 نایرج تدش   V 220 ژاتلو یتارباخم  یتعنص و  دربراک  ریافیتکر  رژراش  الاک :  مان 
یپ سا  یپ  یتراجت  مان  کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدنزاس 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

.دشاب  Part Number: B3227SVAC اب قباطم  تسیاب  یم  زاین  دروم  یالاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هیهت   EPCOS دنرب اب  تسیاب  یم  الاک  -2

.تسا یمازلا  یمسرروتکاف  هئارا  -3
.ددرگ یم  ماجنا  ینف  سرزاب  دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراکزور  هیوست 20  -4

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84991-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم تسیابیم   تسیابیم زاین   زاین دروم   دروم یاهالاک   یاهالاک هیلک   هیلک حرش   حرش دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش مالعا   مالعا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

5757
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  هداد  زکرم  ویتکا  هکبش  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000219 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/08/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف اب  قباطم  تامازلا  تامدخ و  حرش  هیلک  تشدهام ،  جرک -   : ارجا لحم  ، دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09122634695  اب  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  دقعنم  هلاس  کی  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب  دشاب ،  یم  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم هداد   هداد زکرم   زکرم ویتکا   ویتکا هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 103 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/68eng7c7htwje?user=37505&ntc=5789216
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5789216?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت 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

5789221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب احیجرت  یلصا  یتناراگ  اب  ددع  رادقم 3   DGS-1008D لدم ددع و  رادقم 2   DGS-F1006P-E لدم  Dlink چیئوس پاه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنوآ یتناراگ 

1101094897001661 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ابص هنایار  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   DLINK یتراجت مان   DES-100SA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هکبش ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DLINK هدنزاس عجرم   DLINK یتراجت مان   dgs1008d لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

دارآ
هاگتسد 3 دادعت : 

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

لدم  Dlink چیئوس پاه   : تاصخشم اب  طقف  زاین  دروم  یالاک   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
گنوآ یتناراگ  اب  احیجرت  یلصا  یتناراگ  اب  ددع  رادقم 3   DGS-1008D لدم ددع و  رادقم 2   DGS-F1006P-E

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب احیجرت   احیجرت یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب   ددع   ددع رادقم  33   رادقم   DGS- 1008DDGS- 1008D  لدم لدم وو   ددع   ددع   22 رادقم   رادقم   DGS-F1006P-EDGS-F1006P-E  لدم لدم   DlinkDlink چیئوس   چیئوس پاه   پاه ناونع : : ناونع
گنوآ گنوآ یتناراگ   یتناراگ

5959

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

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

زا 103 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2zdr6d7ce697c?user=37505&ntc=5789221
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5789221?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تشددیپس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

5789251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیلقباطمهباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092643000011 زاین :  هرامش 

تشددیپس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش جرد  روتکاف  هارمه  هب  لک  زیر و  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891843466 یتسپ :  دک  تشددپس ،  نامردو  تشادهب  هکبش  ینیمخ  ماما  نابایخ  تشددپس  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137212-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138141-033 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسگداد ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هطوبرم  یلحم  هکبش  زا  تنرتنیا  یزاسادج  هکبش و  ویتکا  یهدناماس  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  هب  زاین  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تسیل  حرش 

1101000008000038 زاین :  هرامش 
یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دنیامن لصاح  سامت   09125793171: نفلت هرامش  هب  یناوریا  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  دنناوت  یم  رتشیب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیلقباطمهباشم   تسیلقباطمهباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 6060

هبهب هطوبرم   هطوبرم یلحم   یلحم هکبش   هکبش زازا   تنرتنیا   تنرتنیا یزاسادج   یزاسادج وو   هکبش   هکبش ویتکا   ویتکا یهدناماس   یهدناماس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا هبهب   زاین   زاین یرتسگداد   یرتسگداد ترازو   ترازو ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش

6161
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لوفزد روپاش  یدنج  یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5789282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FG-400E تیگیتروف لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009015000004 زاین :  هرامش 

روپاش یدنج  یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-500E لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 . ددرگ یم  لاطبا  امش  یداهنشیپ  تمیق  تروص  نیا  ریغ  رد  تسیمازلا ،  الاک  تاصخشم  مامت  اب  روتکاف  شیپ  ندرک  تسویپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخ نطو  سدنهم  یلخاد 2233  یتساوخرد :  الاک  ینف  تالاوس  هب  ییوگخساپ  - 

6461618674 یتسپ :  دک  یراکش ،  مراهچ  هاگیاپ  یوربور  - لوفزد کشمیدنا  هداج ی  - لوفزد لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42428000-061  ، 42418500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42418555-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیلد ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون 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

5789654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هسردم  هناخ  روتوم  یزادنا  هار  هدنمزاین  تیریدم  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092918000001 زاین :  هرامش 

ناجیلد ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دادعت  1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 
ناجیلد یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسرهش  ، شرورپ  شزومآ و  تیریدم   - ملعم راولب   - ماما نابایخ  - ناجیلد ناتسرهش   - یزکرم ناتسا  ناجیلد ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3791138433

44228640-086  ، 4234024-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226568-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FG-400EFG-400E  تیگیتروف تیگیتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6262

رازفا رازفا تخس   تخس -- تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 103 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k8764a9enpy6r?user=37505&ntc=5789282
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5789282?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4qxzjytlp4jm2?user=37505&ntc=5789654
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5789654?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یتعیرش یلع  رتکد  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 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

5789778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا زا  سپ  هام  هیوست 3  تسیمازلا - -  دیدزاب  زکرم 84902535- ینف  رتفد  یگنهامه  اب   - یتارباخم لکد  سیورسو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف هئاراو  زکرم  ینف  رتفد  داتو  راک 

1101030447000095 زاین :  هرامش 
یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

تروصرد .دوش  یراذگراب  هناماس  رد  دیاب  دیدزاب  زا  سپ  دیدزاب  مرف   - حبص  11 تعاس سار  خروم 1401/07/21 دیدزاب  ددرگ - همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یقوقح  صخش  ای  تکررش  دیاب  هدننک  نیمات  دش .  دهاوخ  لاطبا  هدنرب  هدننک  نیمات  تیعضو  دیدزاب  مدع 

1411713135 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   - دمحا لآ  لالج  راولب  - نارمچ رتکد  دیهش  راولب   - یلامش دابآریما  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84902250-021  ، 84901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88633039-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم لکد   لکد سیورسو   سیورسو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6464

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

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5789816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

# یتسویپ تاصخشم  قبط  الاک  ملق  دادعت 9  هب  یرون و  ربیف  ینیس   ، یرون ربیف  هکبش  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000180 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N521.663 لدم هکبش  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتسویپ ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو  لیمکت 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یضارا5778732 یتبث  تامدخ  هیلک  هحفص 21)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاین5789164 دروم  مزاول  اب   VOIP هژورپ هحفص 21)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا5789167 ناربراک  گال  هریخذ  تنرتنیا و  هب  ناربراک  یسرتسد  تیریدم  رازفا  هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قرب5789186 هکبش  یروشک  هاگولگ  عفر   ICT تازیهجت هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اداکسا5789277 هکبش  یزاس  نما  یزاس و  مواقم  یتینما ،  یبایزرا  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا 
یتعنص

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قرب5789750 هکبش و  هتفایراتخاس  متسیس  بصن  هحفص 61)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5789807( نکسا پیات و   ) روتارپا روما  ماجنا  هحفص 21)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف ینیس   ینیس  ، ، یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام - رهشمئاق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ریواصت  مالعتسا و  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  ساسا  رب  وزاب  یکراپ 2  ویتاروکد  ریت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب یم  یراکنامیپ  ینمیا و  تیحالص  هئارا  هب  فظوم  یقوقح  یاه  تکرش 

1101094283000183 زاین :  هرامش 
ناردنزام رهشمئاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هناگ دنچ  1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  pdf تروص هبودشاب  زاجم  نابحاص  یاضماورهم  هبروهمم  تسیابیم  یتسویپدانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم طسق   3 یلا یط 2  هطوبرمدحاودات و  هب  طونم  نا  هجو  تخادرپ 

دشاب هناگادج  تروص  هبدیرخو  لمحروتکافودشابیم  هدنشورف  هدهعب  یرادرهشرابنا  بردالاک  لیوحت  هیلخت  لحم  ات  لمح 

4764743631 یتسپ :  دک  هلحم ،  کرت  هارراهچ  رگراک  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42084220-011  ، 42084056-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42084219-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وزاب وزاب   22 یکراپ   یکراپ ویتاروکد   ویتاروکد ریت   ریت 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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دنزاش 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 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

5789008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  یگدننار و  ییامنهار و  غارچ  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005820000013 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  دنزاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  یگدننار و  ییامنهار و  غارچ  هیاپ  دیرخ  - 

یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  یگدننار و  ییامنهار و  غارچ  هیاپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3861813911 یتسپ :  دک  سدق ،  نابایخ  دنزاش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228053-086  ، 38225520-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38222022-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

5789022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ییولیک نلاگ 20  ) ولیک رادقم 3000 هب  کی  هجرد  ناولا  یلودج  دیفس  گنر  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ییولیک نلاگ 20 ) ولیک رادقم 2000 هب  کی  هجرد  ناولا  یلودج  یبآ  گنر  -2

1201050056000001 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زمرهمار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

( ییولیک نلاگ 20  ) ولیک رادقم 3000 هب  کی  هجرد  ناولا  یلودج  دیفس  گنر  -1 - 
( ییولیک نلاگ 20 ) ولیک رادقم 2000 هب  کی  هجرد  ناولا  یلودج  یبآ  گنر  -2

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
مرگولیک  5,000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6381656734 یتسپ :  دک  زمرهمار ،  یرادرهش  هدازغارچ  دیهش  نابایخ  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43529040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43522060-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادقم رادقم هبهب   کیکی   هجرد   هجرد ناولا   ناولا یلودج   یلودج یبآ   یبآ گنر   گنر -- 22 ییولیک ) ) ییولیک 2020 نلاگ   نلاگ  ) ) ولیک ولیک 30003000 رادقم   رادقم هبهب   کیکی   هجرد   هجرد ناولا   ناولا یلودج   یلودج دیفس   دیفس گنر   گنر -- 11 ناونع : : ناونع
(( ییولیک ییولیک 2020 نلاگ   نلاگ )) ولیک ولیک 20002000

6868
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زاوها هقطنم 5  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 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

5789038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد نمهب  نابایخ 22  یبرغ و  رگراک  راوفلب  ، ناتسلگ راولب  رد  عقاو  ریسم  یامنهار  ولبات  یکیفارت و  تازیهجت  ولبات و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها یرادرهش  جنپ  هقطنم 

1101096424000023 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 5  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

راک هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( همانساسا تارغت و  ، سیسات ) تکرش کرادم  یمامت  هئارا 

.دشابیم یمازلا  یگنهامه  تهج  هارمه  هرامش  جرد 

6134938835 یتسپ :  دک  وردوخ ،  ینف  هنیاعم  بنج  یتشهب  دیهش  نابایخ  شبن  یمشاه  دیهش  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33397205-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33397203-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد نمهب   نمهب   2222 نابایخ   نابایخ وو   یبرغ   یبرغ رگراک   رگراک راوفلب   راوفلب ،، ناتسلگ ناتسلگ راولب   راولب ردرد   عقاو   عقاو ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار ولبات   ولبات وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
زاوها زاوها یرادرهش   یرادرهش جنپ   جنپ هقطنم   هقطنم

6969
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ریشامرن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک تیفیک  دات  مدع  تروص  رد.دشابیم  هداس  دیفس  تساوخرد  عون  ود  ره  گنر  .دشابیم  یا  هلحرم  تروصب  تخادرپ   : . تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخ  عوجرم 

1101093425000005 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  دابا ) متسر  ) ریشامرن یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان   cm 70 تماخض  35X40 mm داعبا دیفس  گنر  هداس  تینارگ  ینتب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 
ناجنسفر تینارگ  سراپ 
ددع 1800 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان  دیفس  گنر  یتشخ  لدم   mm 32 تماخض  20x20 cm داعبا کیتسر  نامیس  هیاپ  یسدنهم  گنس  الاک :  مان 

ناجنسفر تینارگ  سراپ  هدننک 
ددع 350 دادعت : 

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

عون ود  ره  گنر  .دشابیم  یا  هلحرم  تخادرپ.دشابیم  لودج  دادعت 1800  یتساوخرد 7*40*70 ه  هزادنا  دشابیم  هباشم  لودج  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد.دشابیم  هداس  دیفس  تساوخرد 

7673171177 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ریشامرن -  رهش  ریشامرن -  ناتسرهش  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44270102-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44270105-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عوجرم عوجرم الاک   الاک تیفیک   تیفیک دات   دات مدع   مدع تروص   تروص رد.دشابیم   رد.دشابیم هداس   هداس دیفس   دیفس تساوخرد   تساوخرد عون   عون ودود   رهره   گنر   گنر .دشابیم   .دشابیم یایا   هلحرم   هلحرم تروصب   تروصب تخادرپ   تخادرپ .. ناونع : : ناونع
.دش .دش دهاوخ   دهاوخ

7070
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب قباطم  اه  هار  هیشاح  سرادم  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000031 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ًانیع  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  جرد  رب  هوالع  هدوب و  یتسویپ  دروآرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یلک  تمیق   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

5789234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس رادرس  یهافر  یتامدخ  عمتجم  یامنهار  ولبات  بصن  تخاس و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000131 زاین :  هرامش 

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

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروآرب دروآرب قباطم   قباطم اهاه   هار   هار هیشاح   هیشاح سرادم   سرادم یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 7171

ینامیلس ینامیلس رادرس   رادرس یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ عمتجم   عمتجم یامنهار   یامنهار ولبات   ولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 103 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gmwlm8c63pxdd?user=37505&ntc=5789149
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5789149?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7ujv8dxmwha8a?user=37505&ntc=5789234
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5789234?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


داباهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنس لودج  یارجا  یشک و  دنب  هارمه  داعبا 20*10و30*15  هب  نوخارپسا  گنس  سنج  فک  شرف  گنس  یارجا  دزمتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوط رتم  تروصب 

1101005766000085 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/30 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسرهش  یزکرم  شخب  کدیوخ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5789328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخارپسا نوخارپسا گنس   گنس سنج   سنج فکفک   شرف   شرف گنس   گنس یارجا   یارجا دزمتسد   دزمتسد ناونع : : ناونع 7373

ییانشور ییانشور تهج   تهج کتسد   کتسد هارمه   هارمه هبهب   ینتب   ینتب قرب   قرب ریت   ریت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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ییانشور تهج  کتسد  هارمه  هب  ینتب  قرب  ریت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095312000003 زاین :  هرامش 

دزی ناتسرهش  یزکرم  شخب  کدیوخ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
دهشم یزاس  هناخ  هناخراک   m 9 عافترا ینتب  قرب  ریت  دربراک  هیاپ 9/400  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسرال  یتراجت  مان  ناتسرال  نواعت  داهج  یرامقا  هدنزاس  عجرم   m 9 عافترا قرب  ریت  دربراک  ینتب  سنج  لدم 9/200  هیاپ 200  الاک :  مان 
ناتسرال نواعت  داهج  یرامقا 

ددع 14 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یرذکشا عیبر  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 9 عافترا لدم 9/400  ینتب  قرب  ریت  درگ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  ایوپ  ناروآ  قاری  هدنزاس  عجرم   HOR-230-HS لدم  8x160x350 mm زیاس  ST37 دالوف سنج  میقتسم  کتسد  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ایوپ ناروآ  قاری  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  ایوپ  ناروآ  قاری  هدنزاس  عجرم   BOX-230-HS لدم  8x160x340 mm زیاس  ST37 دالوف سنج  میقتسم  کتسد  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ایوپ ناروآ  قاری  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 18 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916819196 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادشخب  نامتخاس  یداش .  کراپ  یوربور  وجشناد  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38265801-035  ، 38265803-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38265801-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 7  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 19 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفه هقطنم  رد  همالع  راولب  دابآریصح و   ، یا هفرح  ینف و   ، تیالو لپ  ، جیسب ، نارادساپ راولب  رد  عقاو  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش

1101097241000030 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 80 زیاس ینوریب  طیحم  نکشن  بدحم  یکیفارت  هنیآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

 ( تازیهجت دیرخ   ) یتسویپ دانسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئارا 

6174755179 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یرادرهش  تفن  تکرش  هقبط  راهچ  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 32256394-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32256392-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5789605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09193161815 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفه تفه هقطنم   هقطنم ردرد   همالع   همالع راولب   راولب وو   دابآریصح   دابآریصح  ، ، یایا هفرح   هفرح وو   ینف   ینف  ، ، تیالو تیالو لپلپ   ،، جیسب جیسب ،، نارادساپ نارادساپ راولب   راولب ردرد   عقاو   عقاو یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش

7575

نویماک نویماک لوکساب   لوکساب ینزو   ینزو متسیس   متسیس لاتیجیبد   لاتیجیبد رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  رد  جردمنم  طیارشو  طباوض  ساسا  رب  یباراف  راولب  یبونج  علض  شوپ  فک  یارجاو  حلاصم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005100000028 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  دنولا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدومن اضماو  رهمو  لیمکت  کیکفت ،  هبو  یگدروخ  ملق  نودبو  اناوخ  تروص  هبو  دولناد  هناماس  زا  ار  اهب  مالعتسا  مرف  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن جرد  هناماس  رد  ار  ییاهن  غلبم  دنیامن و  یراذگراب  هناماس  رد  ًاددجمو 

3431763133 یتسپ :  دک  دنولا ،  یرادرهش  اروش - نادیم  یرادرهش -  راولب  دنولا -  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2222122-0283  ، 32238501-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238501-028 :: 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راولب راولب یبونج   یبونج علض   علض شوپ   شوپ فکفک   یارجاو   یارجاو حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777
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دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5778405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091426000222 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

1402/08/14 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 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

5778435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  بعش  پالور  بصنو  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003432000052 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسدنهم هریاد  118-117-115 یلخاد 03138100 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یسدنهم  هریاد  اضماو  داتزا  سپزور  تخادرپ 7

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7878

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش تسیل   تسیل قبط   قبط بعش   بعش پالور   پالور بصنو   بصنو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 7979
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5778530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  قبط   - یردنکسا هاررهچ  هبعش  کیتاموتا  پآ  لور  برد  ارجا  بصن و  لمح  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دشابیم یراکزور  هژورپ 5  نامز  رثکادح  دشابیم - 

1101004961000029 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

ددرگ مالعا  لک  تمیق  دامرف -  لصاح  سامت  هرامش 88381743  اب  ماهبا  هنوگره  نتشاد  تروص  ردو  دوش  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  دک  ناریا  ددرگیم .  دقعنم  یمسر  دادرارق  .

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا پآپآ   لور   لور برد   برد ارجا   ارجا وو   بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 103 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rqf3m9e8jjuxv?user=37505&ntc=5778530
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5778530?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هاگشناد  ینابیتشپ  ینارمع و  یاه  حرط   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5778410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094636000008 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ینابیتشپ  ینارمع و  یاه  حرط  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  - 1 - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  یاراد  هدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  - 2

1417614411 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  کالپ 20  نوارب  دراودا  نابایخ  شبن  ردآ  نابایخ 16  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66416953-021  ، 61112440-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465829-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hardware monitoring تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Industrial Switch

client server
1101091574000754 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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

Hardware monitoring Industrial Switch c lient serverHardware monitoring Industrial Switch c lient server ناونع : : ناونع 8282
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا و  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  رصعیلو -  نادیم  هبعش  زاین  دروم  نیبرود )  یتظافح (  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن 

1101004961000030 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD59430 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یمازلا هناماس  قیرط  زا  روتکافشیپ  لاسرا  دشابیم .  یمازلا  ربتعم  یتناراگ  هئارا  ددرگیم .  دقعنم  تسویپ  هنومن  قبط  هلاس  هس  یمسر  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  تسارح  هزوح  هرامش 88381735  اب  یراذگ  تمیق  زا  لبق  ددرگ .  جرد  لک  تمیق  دشابیم . 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: 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

بصن بصن وو   لاسرا   لاسرا  - - دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رصعیلو -  -  رصعیلو نادیم   نادیم هبعش   هبعش زاین   زاین دروم   دروم نیبرود )  )  نیبرود یتظافح (  (  یتظافح تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب  

8383
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5789390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000198 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26-0020808 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5789660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 2 تیریدم  نامتخاس  یاه  نیبرود  تهج  رادلیوف  دنارگل  هکبش  لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هتفرگ   هتفرگ رظن   رظن ردرد   لکلک   عمج   عمج وو   هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8484

نامتخاس نامتخاس یاه   یاه نیبرود   نیبرود تهج   تهج رادلیوف   رادلیوف دنارگل   دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8585
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روپ نیسح  یاقآ   277 یلخاد نفلت 02833555100  نیوزق  هیدمحم  هبعش  قرب  هکبش و  هتفایراتخاس  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001064000037 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ نیسح  یاقآ   277 یلخاد نفلت 02833555100  نیوزق  هیدمحم  هبعش  قرب  هکبش و  هتفایراتخاس  متسیس  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کینورتکلا5778405 تظافح  تازیهجت  یرادهگن  یاهمتسیسریمعت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

باسح5789423 هیوست.دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  تازج  قیرح - افطا  لرتنک  هاگتسد  هعطق 
هدننک نیمات  هدهع  هب  زاریش  رابنا  ات  لمح  هنیزه  تساداتو  لیوحت  نامززا  هام   4 دودح

.تس

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قرب قرب وو   هکبش   هکبش هتفایراتخاس   هتفایراتخاس متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مراهچ تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنش  جنپ  زور  تعاس 19:00  ات  تیاس  زا   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kums.ac.ir :: عبنم خیراتعبنم هبنش  زور  تعاس 15:00  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778785 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 09:00   - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
هبنشود زور  حبص  تعاس 11:00  هدنرب  مالعا  نامز   - .دشاب 5 یم   08/08/1401

خیرات 09/08/1401

هناخنفلت و ( یتارباخم یکیناکم  ، یقرب تاسیسأت  سیورس  ریمعت و  تشادهگن ، یربهار ، روما  یمجح  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 رد  دورناوج  ص (  ( لوسر ترضح  ناتسرامیب  یبط  یاهزاگو  ) گنیجیپ

باسحب یدقن  زیراو  ای  یکناب  تنامض  تروصب  یتسیاب  هک  دشاب  یم  لایر  غلبم 954/456/603  ربارب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هئارا  ناتسرامیب )  هدرپس  تخادرپ  تفایرد و   ) تارداص کناب   0116537186004

:: سردآ سردآ

08346226850 :: نفلت :: ir.setadiran.wwwنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

5778785، یکیناکم یقرب ، تاسیسأت  سیورس  ریمعت و  تشادهگن ، یربهار ، روما  یمجح  یراذگاو 
یبط یاهزاگ  گنیجیپو و )  هناخنفلت  ) یتارباخم

هحفص 67) گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5778758 لرتنک  هزوح  رد  یراکنامیپ  تامدخ  هحفص 8)ماجنا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

 ( ( وو گنیجیپو   گنیجیپو هناخنفلت   هناخنفلت )) یتارباخم یتارباخم یکیناکم ، ، یکیناکم یقرب ، ، یقرب تاسیسأت   تاسیسأت سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت تشادهگن ، ، تشادهگن یربهار ، ، یربهار روما   روما یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یبط یبط یاهزاگ   یاهزاگ

8787
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5778673 یافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 7)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

باسح5789423 هیوست.دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  تازج  قیرح - افطا  لرتنک  هاگتسد  هعطق 
هدننک نیمات  هدهع  هب  زاریش  رابنا  ات  لمح  هنیزه  تساداتو  لیوحت  نامززا  هام   4 دودح

.تس

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5789878 ءافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 34)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

کینورتکلا5778405 تظافح  تازیهجت  یرادهگن  یاهمتسیسریمعت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نامتخاس5778628 کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لویناه5778745 زاگ  یاهروتکتد  هحفص 7)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5789204SOLO بای ترارح  دود و  یاهروسنس  تست  لماک  تیک  هحفص 34)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  یساکع  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000100 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   NIKON یتراجت مان   COOLPIX P500 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  یساکع  نیبرود  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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5789042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OPTIKA یتراجت مان   OPTIKAM لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000214 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
کادآ دید  ارف  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIKA یتراجت مان   OPTIKAM لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ساپساب دیئامرف .  لصاح  سامت  ناگدازریم  رتکد  یاقآ  هرامش 09102012272  اب  یملع  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22432020-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دیئامرف دیئامرف هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل مقمق (  (  هاگشناد   هاگشناد تهج   تهج یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

OPTIKAOPTIKA  یتراجت یتراجت مان   مان   OPTIKAMOPTIKAM  لدم لدم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ پوکسورکیم   پوکسورکیم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989
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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 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

5789218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نیگن  نامتخاس  هقبط 14  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000344 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  نیگن  نامتخاس  هقبط 14  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  - 

طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

الاک دیئات  بصن و  لیوحت و  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 
یعازخ یاقآ   35911416: یگنهامه نفلت  تسا  یمازلا  دیدزاب 

یحالف  35914983: سامت هرامش 

 : 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نیگن   نیگن نامتخاس   نامتخاس   1414 هقبط   هقبط یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 9090

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

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

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

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

5789301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف اب  قباطم  یتسیاب  یم  تمیق  هئارا  تسا  هباشم  دک  ناریا  ومسا .   DJI 2 تکاپ ومسا  لابمیگ  یرادرب  ریوصت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا 

1101091525000133 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   PMW-EX1R لدم لاتیجید  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

بیترت تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  اهب  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  یم  تمیق  هئارا.دش  دهاوخن  هداد  رثا 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرف مرف اباب   قباطم   قباطم یتسیاب   یتسیاب یمیم   تمیق   تمیق هئارا   هئارا تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ومسا .  .  ومسا   DJIDJI   22 تکاپ   تکاپ ومسا   ومسا لابمیگ   لابمیگ یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دشاب دشاب تسویپ   تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا

9191
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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5789361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف اب  قباطم  یتسیاب  یم  تمیق  هئارا  تسا  هباشم  دک  ناریا  ومسا .   DJI 2 تکاپ ومسا  لابمیگ  یرادرب  ریوصت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا 

1101091525000133 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   PMW-EX1R لدم لاتیجید  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

بیترت تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  اهب  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  یم  تمیق  هئارا.دش  دهاوخن  هداد  رثا 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: 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

هتسبرادم5778410 نیبرود  بصن  هحفص 61)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5778721 هطقن  یرونربیف 35  حرط  هحفص 17)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5778722 هطقن  یرونربیف 35  حرط  هحفص 17)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرونربیف 577884735 حرط  هحفص 8)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نیبرود5778850 هطقن  یرونربیف 35  حرط  هحفص 8)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرهش5778885 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5778922Hardware monitoring Industrial Switch client server(61 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

مرف مرف اباب   قباطم   قباطم یتسیاب   یتسیاب یمیم   تمیق   تمیق هئارا   هئارا تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ومسا .  .  ومسا   DJIDJI   22 تکاپ   تکاپ ومسا   ومسا لابمیگ   لابمیگ یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دشاب دشاب تسویپ   تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا

9292
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5778974 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  یساکع  نیبرود  هحفص 17)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

5789042OPTIKA یتراجت مان   OPTIKAM لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لیاف5789218 قبط  نیگن  نامتخاس  هقبط 14  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،
تسویپ

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

تمیق5789301 هئارا  تسا  هباشم  دک  ناریا  ومسا .   DJI 2 تکاپ ومسا  لابمیگ  یرادرب  ریوصت  نیبرود 
دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  یم 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

ناریا5789345  - تسویپ تسیل  قبط  رصعیلو -  نادیم  هبعش  زاین  دروم  نیبرود )  یتظافح (  تاموزلم 
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لاسرا و   - دشابیم هباشم  دک 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تمیق5789361 هئارا  تسا  هباشم  دک  ناریا  ومسا .   DJI 2 تکاپ ومسا  لابمیگ  یرادرب  ریوصت  نیبرود 
دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  یم 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

دوش5789390 هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسب  رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5789484 رادم  نیبرود  تازیهجت  شزومآ  بصن و  هیهت و  راکنامیپ  هحفص 17)باختنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5789539 هطقن  یرون 35  ربیف  حرط  هحفص 17)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5789634 نیبرود  تازیهجت  یارجا  هحفص 17)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس5789660 یاه  نیبرود  تهج  رادلیوف  دنارگل  هکبش  هحفص 61)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرهش5789867 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 14)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/064 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 16هرامش یرادا 8  تاعاس   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5778375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  تاعطق  ءازجا و  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزا  زا س  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

هناخریبد فکمه ، هقبط  کالپ 6  یوجاوخ ، عطاقت  قباس ،) ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

سامت 37370) هرامش  هب  یعاجش  یاقآ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب  2000 لدم هتعاس  12 نت 10 کارتفیل نیمات  نیدث - یزاسزاب  کارتفیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985005141 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ تاعطق   تاعطق وو   ءازجا   ءازجا لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9393

همدخ همدخ اباب   هتعاس   هتعاس 1212 نتنت 1010 کارتفیل کارتفیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9494
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ناریا یزکرم  همیب   :: 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

5778950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یزاس  هریخذ  یارب  جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000113 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  لیاف  رد  - 

.ددرگ نیزگیاج  تسویپ  لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  یناریا  یالاک  نیمأت  تروص  رد  تسا  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  40 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد  ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یارب   یارب جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 9595
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دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   Nas HDD(4TB) WD RED PLUS ددع و 4  ( Nas(4Bay هاگتسدکی دشاب - یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب ناریا  تخاس  امتح  دوجو  تروص  رد  )

1101090634000073 زاین :  هرامش 
دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گربدنت یتراجت  مان   Viking FS 420U NAS لدم  TB 4 تیفرظ  windows storage server 2003 R2x32 لماع متسیس  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یتناراگ  نامز  تدم  ینف و  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  امتح  هدنشورف - هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رظن  دروم  زمرق  نرتسو  دراه  ههامکی - تخادرپ 

دشاب یم  ناریا  تخاس  اب  هدنرب  تیولوا 

8915451135 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  ناتسرامیب  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38253162-035  ، 38520005-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250007-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس5778375 هریخذ  تاعطق  ءازجا و  لیوحت  هحفص 73)نیمات و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

همدخ5778613 اب  هتعاس  12 نت 10 کارتفیل هحفص 73)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاعالطا5778950 یزاس  هریخذ  یارب  هحفص 73)جیرتراک  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5789095smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  - لانرتسکا کسید  هحفص 73)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

smartstor NAS 4TBsmartstor NAS 4TB زاس   زاس هریخذ   هریخذ -- لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 9696
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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 دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091645000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرجنپ بصن  هیهت و  هطوبرم و  یشکدنب  هارمه  هب  رجآ  مین  کی و  تماخض  هب  امن  ربود  راوید  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ ، نیا  یارجا  زا  فده  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک حرش  اب  قباطم  گراخ  هریزج  رد  ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  الاک ، رابنا 5  راوید  یناقوف  تمسق  لیمکت  یارب  تیروکس  هشیش  لامرن و  لیفورپ  اب  یموینیمولآ 

یدراوم مامت  لماش  هدوبن و  ییارجا " یاهراک  حرش   " تمسق رد  هدش  حرطم  یاهرتماراپ  یمامت )  لماش  ایو   ) هب دودحم  اهنت  هژورپ  ییارجا  یاهراک  .دشاب  یم 
.ددرگ  هژورپ  ماجنا  لیمکت و  هب  رجنم  هک  دوب  دهاوخ 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 11 یروس  تجح  نابایخ  دیفس -  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ -  نابایخ   ، 1946619611 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نوخارپسا5789270 گنس  سنج  فک  شرف  گنس  یارجا  هحفص 50)دزمتسد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هنایاپ5789780 تکرش  الاک ، رابنا 5  یناقوف  تمسق  ینیچراوید  یارجا  هژورپ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یتفن یاه 

هحفص 77) دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتفن یتفن یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تکرش   تکرش الاک ، ، الاک   55 رابنا   رابنا یناقوف   یناقوف تمسق   تمسق ینیچراوید   ینیچراوید یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 9797

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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رهشناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 G10 لدم هنایار  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092974000006 زاین :  هرامش 

رهشناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

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

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراددشاب  یتسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم   HP DL 380 G10 رورس رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این 09389060026 یسیئر  نیما  دمحم  هطوبرم :  سانشراکدشابیم  یمازلا  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم 

9914786138 یتسپ :  دک  ماماراگدای ،  هسردم  وربور  - چولب نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37210485-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37210483-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380 G10DL380 G10 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

5778889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093140000042 زاین :  هرامش 

رگزوریف ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 5 دادعت : 

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

/ ههام تخادرپ 1  هدوب /  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  نارهت /  زا  طقف  هدننک  نیمات  هباشم /  یالاک  دک  زا  هدافتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخودرا سدنهم  هرامش 09126061361  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  .دشابیم / تسویپب  یتساوخرد  مالقا  تسیل 

1593748711 یتسپ :  دک  رگزوریف ،  ناتسرامیب   - نیرفآ هب  نابایخ  - ناخ میرک  نابایخ  - رصعیلو نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82141800-021  ، 82141303-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88942622-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  -- هدش هئارا  یتسویپ  کرادم  یط  هک  زاین  دروم  تازیهجتو  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000191 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-- ههام تخادرپ 1  هدننک - نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 9999

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ---- هدش هدش هئارا   هئارا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم یطیط   هکهک   زاین   زاین دروم   دروم تازیهجتو   تازیهجتو رورس   رورس ناونع : : ناونع 100100

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

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

5778551DL380 G10 لدم هنایار  رورس  هحفص 77)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس5778889 هحفص 77)دراه  رورس  ( رورس

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

زاین5789164 دروم  مزاول  اب   VOIP هژورپ هحفص 21)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم5789337 هباشم  دکناریا  -- هدش هئارا  یتسویپ  کرادم  یط  هک  زاین  دروم  تازیهجتو  هحفص 77)رورس  رورس  ( رورس

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

دوش5789390 هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسب  رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5778552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001072 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  لول  یتراجت  مان  زنراس  لدم  روتانژیسکا  حطس  روسنس  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس لول   لول 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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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 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  ددع  کی  رزیالانآ  عبنم  هاگتسد و  کی  رزیالانآ  لدبم  ددع و  کی  جنسرابغ  هاگتسد  تبوطر  امد و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09139487252

1101004340000567 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   METONE یتراجت مان   BAM1020 اوه رد  قلعم  تارذ  رزیالانآ  دربراک  یریمعت  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تعنص نف  نارگ  شیاشگ  تازیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   METONE

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورفاب  لمح  هنیزهدشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  زاین و  یلک  حرشب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنم 09139487252 هرهب  تساروتکاف  لصاوالاک  تفایرد  زا  سپ  لیطعتریغ  یراک  زور  تخادرپو 30 هژیو  هقطنم  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیالانآ رزیالانآ عبنم   عبنم وو   رزیالانآ   رزیالانآ لدبم   لدبم وو   جنس   جنس رابغ   رابغ هاگتسد   هاگتسد تبوطر   تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 102102

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   وردوخ   وردوخ تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 103103
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003066 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

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

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   MOBIS یتراجت مان  ویر  توپاک  هعطق  هریگ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
مزاول تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یکوزوس  هدنزاس  عجرم  اراتیودنرگ  یکوزوس  پچ  الاب  روتوم  هتسد  هعطق  هدنرادهگن  الاک :  مان 

( وکاسیا  ) وردوخ ناریا  یکدی 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  بقع  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 

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

هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس رتمیتناس 40  رتمیتناس 30   15 رتمیتناس کرام 10 VESTA رتمیتناس 2 زیاسرد  PT100 روسنس -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609002567 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسبش رتسگ  تقادص  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PT100 لدم الط  یترارح  هروک  هعطق  لپوکومرت  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمیتناس رتمیتناس   4040 رتمیتناس   رتمیتناس   3030 رتمیتناس   رتمیتناس   1515 رتمیتناس رتمیتناس 1010 کرام   کرام VESTAVESTA  رتمیتناس رتمیتناس 22 زیاسرد زیاسرد   PT100PT100 روسنس روسنس -- 11 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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5789559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد هب  لاصتا  etco2-fico2-rr یاهرتمارپ یریگ  هزادنارامیب  یسفنت  ریسم  رد  میقتسم  یریگ  رارق  تهج  فارگونپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
spo2 نشنتسکا ددع  کیددع  16 دادعت تداعس  گنیروتینام 

1101092100000690 زاین :  هرامش 
تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

زیناپ نیاس  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   PHASEIN یتراجت مان   FX7 یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد   main فارگ ونپک  دربراک  یکیرتکلا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 17 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 3 دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشم  لاسرا  ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روسنس5778552 هحفص 80)لول  روسنس  ( روسنس

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

لویناه5778745 زاگ  یاهروتکتد  هحفص 7)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رزیالانآ5778749 عبنم  رزیالانآ و  لدبم  جنس و  رابغ  هاگتسد  تبوطر  امد و  هحفص 80)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ5778796 حرش  هب  وردوخ  تاعطق  هحفص 80)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

رتمیتناس 578909340 رتمیتناس 30   15 رتمیتناس کرام 10 VESTA رتمیتناس 2 زیاسرد  PT100 روسنس -1
رتمیتناس

هحفص 80) روسنس  ( روسنس

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

5789204SOLO بای ترارح  دود و  یاهروسنس  تست  لماک  تیک  هحفص 34)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5789559etco2- یاهرتمارپ یریگ  هزادنارامیب  یسفنت  ریسم  رد  میقتسم  یریگ  رارق  تهج  فارگونپک 
spo2 نشنتسکا ددع  کیددع  16 دادعت تداعس  گنیروتینام  هاگتسد  هب  لاصتا  fico2-rr

هحفص 80) روسنس  ( روسنس

هاگتسد هاگتسد هبهب   لاصتا   لاصتا etco2 - fico2 - rretco2 - fico2 - rr یاهرتمارپ   یاهرتمارپ یریگ   یریگ هزادنارامیب   هزادنارامیب یسفنت   یسفنت ریسم   ریسم ردرد   میقتسم   میقتسم یریگ   یریگ رارق   رارق تهج   تهج فارگونپک   فارگونپک ناونع : : ناونع
spo2spo2 نشنتسکا نشنتسکا ددع   ددع کیددع   کیددع 1616 دادعت دادعت تداعس   تداعس گنیروتینام   گنیروتینام
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم :: 1401/08/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 یرادرب  هرهب  تهج  یرایخ  یمیدس  تاو  یمیدس و 250  تاو  پمال 50 و 150  عاونا  دیرخ   - 1401/63 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرب  هرهب  تهج  ورین  مرگولیک  یرتم 400  درگ 9 و 12  یاه  هیاپ  دیرخ  - 1401/67

یرادرب  هرهب  تهج  تلوولیک   160 سنارت 50 –  یجنرب  کشفک  800 و  200 و 500 –  سنارت 400 –  کشفک  دیرخ  - 1401/68
یرادرب  هرهب  تهج  سنارت  نغور  یرتیل  هکشب 200  دیرخ 300  - 1401/71

لاس 1401  یرادرب  هرهب  تهج  ییانشور )  لرتنک  متسیس   ) لماک تاقلعتم  اب  یزلف  چیئوس  میات  دیرخ  - 1401/74
یرادرب هرهب  تهج  رتم  یتناس  یزاف 135  نیب  رسیپسا  تروپاس و  یششک ، ینزوس ، هرقم  عاونا  دیرخ  - 1401/72

30*70 فیعض 70+25-25 + راشف  رادهگن  دوخ  لباک  - 1401/79

زد هبعش  زاوها  تارداص  کناب  دزن  هرامش 0104978200007  رهپس  باسح  هب  زیراو  لایر   1٫000٫000 هصقانم : دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هنامرحم روما  تسارح و  رتفد  لوا  هقبط  ناتسزوخ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یفصنم  دیهش  نابایخ  هیناما  زاوها  : هصقانم تاکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

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

:: 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

درگ5778315 یاه  هیاپ  دیرخ  یرایخ - یمیدس  تاو  یمیدس و 250  تاو  پمال 50 و 150  عاونا  دیرخ 
کشفک 800 و  200 و 500 –  سنارت 400 –  کشفک  دیرخ  ورین - مرگولیک  یرتم 400  9 و 12 

تلوولیک  160 سنارت 50 –  یجنرب 

هحفص 85) چیئوس  ( چیئوس

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

رادقم 57892213  DGS-1008D لدم ددع و  رادقم 2   DGS-F1006P-E لدم  Dlink چیئوس پاه 
گنوآ یتناراگ  اب  احیجرت  یلصا  یتناراگ  اب  ددع 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-- ورین ورین مرگولیک   مرگولیک   400400 یرتم   یرتم   1212 وو     99 درگ   درگ یاه   یاه هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ یرایخ - - یرایخ یمیدس   یمیدس تاو   تاو   250250 وو   یمیدس   یمیدس تاو   تاو   150150 وو     5050 پمال   پمال عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تلوولیک تلوولیک   160160   –  5050 سنارت   سنارت یجنرب   یجنرب کشفک   کشفک وو     800800   –  500500 وو     2 00200   –  400400 سنارت   سنارت کشفک   کشفک دیرخ   دیرخ

106106

غارچ غارچ (/(/ دیلک دیلک  ) ) چوس چوس ورکیم   ورکیم // عطق عطق دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس ناونع : : ناونع 107107
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  38 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003090 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

( دیلک  ) چوس ورکیم  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رون هدننک  عطاس  دوید  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

مواقم غارچ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
مواقم غارچ  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

مواقم غارچ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
مواقم غارچ  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

تاتسومرت الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ورگیه ومرت  هدنتسرف  الاک :  مان 

ددع 17 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

( یرون رلپوک   ) یرون روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  یمازلا  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  قیقد  رازبا  تاعطق  ملق  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003084 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ حرش  قباطم  قیقدرازبا  تاعطق  ملق  5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  یمازلا  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا 

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم قیقد   قیقد رازبا   رازبا تاعطق   تاعطق ملق   ملق 55 ناونع : : ناونع 108108
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  ، دینک هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا   ، 0030045 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش تسویپ  گولاتاک  یلام و 

1101093985005147 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 0819716  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   FS 16-02 لدم یا  هدند  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دینک هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا   ، 0030045 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش تسویپ 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

غارچ5778899 (/ دیلک  ) چوس ورکیم  / عطق دیلک )  ) هحفص 85)چوس چوس  ( چوس

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

تسویپ5789375 حرش  قباطم  قیقد  رازبا  تاعطق  ملق  هحفص 85)5 چوس  ( چوس

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

یا5789686 هدند  یبد  چوس  لرتنک -  یریگ و  هزادنا  راشف  هحفص 85)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یایا هدند   هدند یبد   یبد چوس   چوس لرتنک -  -  لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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

5789371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  راد  - ترا  رتویپماک  قرب  ظفاحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ

1101092113000559 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

لدم 625005-  A 10 نایرج تدش   v 250 ژاتلو  m 5 میس لوط  گولانآ  رگشیامن  اب  رتویپماک  یریوصت و  یتوص و  راد  ترا  یهار  شش  ظفاحم  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
اقلا طبار  هدننک  هضرع  عجرم  اقلا  طبار  یتراجت  مان   A5

ددع 10 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: 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

لیاف5789218 قبط  نیگن  نامتخاس  هقبط 14  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،
تسویپ

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

تمیق5789301 هئارا  تسا  هباشم  دک  ناریا  ومسا .   DJI 2 تکاپ ومسا  لابمیگ  یرادرب  ریوصت  نیبرود 
دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  یم 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

تمیق5789361 هئارا  تسا  هباشم  دک  ناریا  ومسا .   DJI 2 تکاپ ومسا  لابمیگ  یرادرب  ریوصت  نیبرود 
دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  یم 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

5789371- دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  راد  - ترا  رتویپماک  قرب  ظفاحم 
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا 

هحفص 88) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ---- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا راد   - - راد ترا   ترا رتویپماک   رتویپماک قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک   غلبم   غلبم -- ددرگ ددرگ

1 101 10
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5778479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیل 5 رامیب لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000717 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS هدنزاس عجرم   PHILIPS یتراجت مان   M1668A - Trunk لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد   ECG دیل لباک 5  الاک :  مان 

انیس شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 
ددع 2 دادعت : 

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

تسیمازلا IMD_IRC زوجمو یکشزپ  یسدنهم  هیداتو  هنومن  هیارا  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سپیلیف روتینام  تهج  یقداص  09197086240

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیل دیل 55 رامیب رامیب لباک   لباک ناونع : : ناونع 11 11 1 1

رتنیرپ رتنیرپ -- روتینام روتینام -- سیک سیک رتویپماک   رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 1121 12
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رتویپماک رازفا  تخس  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتنیرپ - روتینام - سیک

تسویپ قبط 
1101090020000089 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان  لدم 6240  هنایار  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 15 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک طسوت  قوف  مالقا  دات  الاک و  لیوحتزا  دعب  زور  تخادرپ 30   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک  رابنا  برد  لیوحت  --- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- الاک تلاصا  رب  ینبم  ناتسرامیب  IT

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5778513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس لباک و  اب  راشف  رسویدسنرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000817 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
رمیلپ نیشرپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BL LIFESCIENCES LTD هدنزاس عجرم   B-KT-164E لدم یکشزپ  گنیروتینام   single راشف رسویدسنرت  الاک :  مان 

یناساس
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگیاپلگ ینامرد  زکرم   :: 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

5778682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  روتینام  ددع  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005880000011 زاین :  هرامش 

ناگیاپلگ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  روتینام  ددع  دیرخ 15  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  15 دادعت : 

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

.دامن لصاح  سامت  هرامش 09132728128  اب  دوش و  هعلاطم  تسویپ  لیاف  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8771953113 یتسپ :  دک  یسراف ،  ناملس  راولب  ناگیاپلگ  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57423880-031  ، 57427005-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57451115-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکوس تکوس وو   لباک   لباک اباب   راشف   راشف رسویدسنرت   رسویدسنرت ناونع : : ناونع 113113

روتینام روتینام ددع   ددع   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یتایح مئالع  روتینام  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856001765 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازبا کشزپ  ریذپ  راک  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   RT.30 لدم رتم  یسکا  سلاپ  گنیروتینام و  یاه  هاگتسد  نوتس  کت  راد  خرچ  یلارت  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه  . دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب  . . یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 115115
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ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یادهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریازا.تسا  هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هیارک ی  (. دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  ) دات طرش  هبچنیا  روتینام 17  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   . تسا هدش  هدافتسا 

1101091736000040 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریازا.تسا  هدنشورف  هدهعرب ی  لحم  ات  لمح  هیارک ی  (. دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  امتح  ) دات طرش  هبچنیا  روتینام 17   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   . تسا هدش  هدافتسا 

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریازا.تسا   ناریازا.تسا هدنشورف   هدنشورف هدهعرب  یی   هدهعرب لمح   لمح هیارک  یی   هیارک (.(. دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل هبهب   )) دات دات طرش   طرش هبچنیا   هبچنیا روتینام  1717   روتینام ناونع : : ناونع
دوشیم دوشیم عوجرم   عوجرم دات   دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد  . . تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا

1 161 16
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یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5789047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   ful Hd 24 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092920000109 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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

5789178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CARDIOLINE صوصخم یباتک  EKG راون تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000768 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
روشک  CARDIOLINE S.P.A هدنزاس عجرم   CARDIOLINE یتراجت مان   ECG100 لدم  ECG بلق راون  هاگتسد  هلاناک  گنیروتینام 6  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس 
ددع 100 دادعت : 

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

یهازن 09160965132 // دمیآ // یمازلا لیابوم  جرد  // هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  CARDIOLINE صوصخم یباتک  EKG راون  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

ECGECG بلق   بلق راون   راون هاگتسد   هاگتسد هلاناک   هلاناک   66 گنیروتینام   گنیروتینام دورتکلا   دورتکلا تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 118118
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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 16 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5789385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه کاد  روتینام Rack mount و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000343 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
" تسویپ لیاف  قبط  - "

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

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

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

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

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه کاد   کاد وو     Rack  mountRack  mount روتینام   روتینام هیهت   هیهت 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 103 ھحفص 96 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bf6pwcscez2kr?user=37505&ntc=5789385
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5789385?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5789547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث هناماس  رد  دوش و  اضما  رهم و  تکرش  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هباشمدک ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101095143000282 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ابص هدننک  هضرع  عجرم   MED LINKET یتراجت مان  میسام  رتم  یسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   S0020CO-L لدم هاتوک  لوط  یمئاد  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 
نایناریا زیهجت 

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

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   MED-LINK یتراجت مان   EE051C5A لدم بلق  راون  هاگتسد  هعطق  لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   EF MEDICA یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   FS50LG لدم یا  هریاد  لاسگرزب  فرصم  رابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

mm 50 زیاس  EF MEDICA SRL هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت  ابص 
هتسب 6000 دادعت : 

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

زادعب ههام  هس  تخادرپ  - لاس لقادح 2  الاک  یاضقنا  خیرات  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  رابنا  برد  ات  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع اند 2  هاگتسد  بلق  راونریاودیل  -- یکشزپ تازیهجت  سدنهم  دات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاتوک هاتوک لوط   لوط یمئاد   یمئاد یتشگنا   یتشگنا بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 120120
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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 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

5789553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادراب ناردام  شیاپ  حرط  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091965000022 زاین :  هرامش 

نیاق نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Checkme pod یکشزپ یندیشوپ  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Checkme O2 Max لدم یکشزپ  دنب  چم  رزیالانآ  باوخ  یسررب  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
مزاول شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   B02T لدم یکشزپ  هارمه  نفلت  هب  لاصتا  تیلباق  اب  ییوزاب  لاتیجید  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Check Me Lite یکشزپ بلق  راون  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  دقاف   Checkme Pro Doctor لدم یکشزپ  ندب  یامد  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  سانشراک  رظن  تسویپ و  تسیل  قبط  رادراب  ناردام  شیاپ  حرط  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9761993399 یتسپ :  دک  افش ،  راولب  نیاق -  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31628098-056  ، 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

Checkme podCheckme pod  یکشزپ یکشزپ یندیشوپ   یندیشوپ رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 12 112 1
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 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

5789822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یزیمور 27 " یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001974 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794 لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست 
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095056-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمور  2727"" یزیمور یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 122122
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نامرک ناتسا  زاگ  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   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5789830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  رتویپماک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093164000027 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب  یم  تسویپ  - 

AD240 نژیو یا  کرام  اب  رنکسا 
404N یپ چا  رگپاچ 

 CF390 چنیا گنوسماس 24  روتینام 
چنیا روتینامو 15.6  تیاب  اگیگ  کیفارگ 2  تیابارت ،  دراه 1  گیگ ،  مر 16  لسن 11 ،   I5 وی یپ  یس  تاصخشم  اب  هارمه  هنایار 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  73 دادعت : 

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

تراپ قباطتو  تلاصا  دات  تهج  تاعالطا  یروانف  سانشراک  صیخشتو  رظن  اب  هدنشورف  زا  الاک  هنومن  فیدرو  دادعت  تفایرد  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  هطوبرم  یتناراگو  لانیجروا  یاهربمان 

7616859879 یتسپ :  دک  یتسپ 314 ،  قودنص   - نامرک ناتسا  زاگ  تکرش  نمهب  راولب 22 نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31326000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239661-034 :: 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

دیل5778479 5 رامیب هحفص 89)لباک  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5778487 - روتینام - سیک رتویپماک  رازفا  تخس  هحفص 89)عاونا  روتینام  ( روتینام

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

تکوس5778513 لباک و  اب  راشف  هحفص 89)رسویدسنرت  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5778682 ددع  هحفص 89)دیرخ 15  روتینام  ( روتینام

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

لیاف5778916 حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . یتایح مئالع  روتینام  یلارت 
دشاب یم  تسویپ 

هحفص 89) روتینام  ( روتینام

هارمه هارمه هنایار   هنایار رنکسا -  -  رنکسا رتویپماک   - - رتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 123123
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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

هدهعرب ی5778993 لمح  هیارک ی  (. دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  ) دات طرش  هبچنیا  روتینام 17 
دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا.تسا  هدنشورف 

هحفص 89) روتینام  ( روتینام

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

5789047LED روتینام هحفص 89)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

5789178ECG بلق راون  هاگتسد  هلاناک  گنیروتینام 6  دورتکلا  هحفص 89)تسچ  روتینام  ( روتینام

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

دراه5789385 کاد  روتینام Rack mount و  هحفص 89)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

هاتوک5789547 لوط  یمئاد  یتشگنا  هحفص 89)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

5789553Checkme pod یکشزپ یندیشوپ  رتمیسکا  سلاپ  هحفص 89)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

5789559etco2- یاهرتمارپ یریگ  هزادنارامیب  یسفنت  ریسم  رد  میقتسم  یریگ  رارق  تهج  فارگونپک 
spo2 نشنتسکا ددع  کیددع  16 دادعت تداعس  گنیروتینام  هاگتسد  هب  لاصتا  fico2-rr

هحفص 80) روسنس  ( روسنس

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

یزیمور 27"5789822 یتعنص  هحفص 89)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هارمه5789830 هنایار  رنکسا -  رتویپماک  - هحفص 89)مالقا  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

هتسبرادم5778410 نیبرود  بصن  هحفص 61)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش5789390 هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسب  رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5789634 نیبرود  تازیهجت  یارجا  هحفص 17)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناسارخ دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094939000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778363 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  رهش  حطس  یاه  هجاب  نیب  عیزوت  تباب  تراک ) نم   ) یدنورهش ماخ  تراک  نیمات  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هبتر 3) یبناج ( یاه  هاگتسد  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا -  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هبتر 3)  ) یرتشم شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - 
ناینب شناد  هناروآون و  ناگدنشورف - 

یا هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف - 
یا هنایار  یبناج  تاموزلم  تاعطق و  دیلوت  ناگدنشورف - 

کینورتکلا  قرب و  عیانص  ناگدنشورف - 
120,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

( داتس هناماس  رد  هدش  نعت  نامز   ) اهتکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  رثکادح  دشاب ، هدش  جرد  رگ  هصقانم  سامت  هرامش  یناشن و  تاصخشم و  هصقانم و  عوضوم 
.ددرگ  رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

14:30 تعاس : 1401/11/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

05131296464 نفلت :  ملعم 1  شبن  ملعم ، راولب  دهشم ،  ، 9188613335 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

رهش5778363 حطس  یاه  هجاب  نیب  عیزوت  تباب  تراک ) نم   ) یدنورهش ماخ  تراک  هحفص 101)نیمات  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5778553ISMS تاعالطا )  تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  هحفص 21)یحارط ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5778900 کی  ربراک   SD 350 هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 21)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5778922Hardware monitoring Industrial Switch client server(61 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یناریا5778988 سوریو  هحفص 21)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم5789024 دک  ناریا   karyo fish زیلانآ رازفا  هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه هجاب   هجاب نیب   نیب عیزوت   عیزوت تباب   تباب تراک ) ) تراک نمنم    ) ) یدنورهش یدنورهش ماخ   ماخ تراک   تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 124124
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دشابیم5789140 یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  لاتیجید  هناخباتک  هحفص 21)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاین5789164 دروم  مزاول  اب   VOIP هژورپ هحفص 21)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا5789167 ناربراک  گال  هریخذ  تنرتنیا و  هب  ناربراک  یسرتسد  تیریدم  رازفا  هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قبط5789245  ( ISMS تاعالطا )  تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط ،
تسویپ لیاف 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی5789415 ددع   KASPERSKY Advance 50 سوریو یتنآ  هحفص 21)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5789421 کی  ربراک   Ultimate 350 هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 21)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لتیام5789850 نفلت  زکرم  هحفص 21)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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