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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 رهم   رهم هبنش  2727   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   149,520هکس , 000149,520 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   89,49089,490مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 040 , 000141 , 040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,207رالد 100207, سیئوس100 سیئوس کنارف   329,700329,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,300 , 00082 ,300 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع239,200239,200رالد ناتسبرع لایر   87,60087,600لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,300 , 00052 ,300 , وروی000 322وروی ,820322 ژورن820, ژورن نورک   31نورک , 10031 , 100

رایع رایع   1818 یالط   ,13,459یالط 00013,459, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   370دنوپ , 190370 , نپاژ190 نپاژ نینی   دصکی   220دصکی ,890220 ,890

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((4242))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7070))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 34

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 52

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

( 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 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

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

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

( 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  • --
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( 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 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( 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 7  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87
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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 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " 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  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

رواشم باختنا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001003012000024 - 24-75-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811048 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

QCBS شور یرهش  نورب  یرفاسم  لقن  لمح و  طخ  رب  دنمشوه و  شیوپ  هناماس و  یگچراپکی  یرامعم  حرط و  هئارا  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

888804379 نفلت 88 -  17 کالپ قشمد -  خ  یبونج -  نیطسلف  خ  زرواشک -  راولب  نارهت -  رد  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.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

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

مود تبون  دیدجت  ناوخارف  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811287 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر  3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادره  شالقنا  نادیم  ناجریس  اه  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  رازگ و  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان 88969737- تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   03441325077 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش نورب   نورب یرفاسم   یرفاسم لقن   لقن وو   لمح   لمح طخطخ   ربرب   وو   دنمشوه   دنمشوه شیوپ   شیوپ وو   هناماس   هناماس یگچراپکی   یگچراپکی یرامعم   یرامعم وو   حرط   حرط هئارا   هئارا هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
QCBSQCBS شور   شور

11

یزاسرهش یزاسرهش هناماس   هناماس ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب یزیمم ،  ،  یزیمم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هداس  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ج آ م م / 1401/0021 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش تیاغل  خیرات 1401/08/01  تعاس 8   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ عولط   :: عبنم زورعبنم  9 تعاس نیمضت  داهنشیپ  تعاس 9   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشکی 1401/08/22

5811676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تارادا  یخسن  تاعالطا  دانسا و  نکسا  یربهار و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 17/959/000/000  غلبم 

لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 897/950/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا  هبتر  لقادح 4 

لایر دانسا 600/000  دیرخ  غلبم 

اهدادرارق یقوقح و  روما  قاتا 303 - نامتخاس 300  یتعنص -  هطوحم  هیدیما -  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ

06152627701 :: نفلت :: www.nisoc.ir www.shana.ir http:/iets.mporg.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

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

refah-bank.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  تراپ  درایلیم  دادعت 16  هب  کمایپ  لاسرا  تفایرد و  سیورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 200/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 208/000/000/000  غلبم 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارادا تارادا یخسن   یخسن تاعالطا   تاعالطا وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 33

تراپ تراپ درایلیم   درایلیم   1616 دادعت   دادعت هبهب   کمایپ   کمایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44
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ادرف نارگریبدت  یرازگراک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5811958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنیامن مادقا  دوخ   API Manager سیورس بو  و  ( CRM  ) نایرتشم طابترا  یاه  هناماس  هعسوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02184076431 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرفاسم5810731 لقنو  لمح  طخ  رب  دنمشوه و  شیاپ  اه و  هناماس  یگچراپکی  یرامعم  حرط و  هیارا 
یرهش نورب 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 183/ج ص/1401 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/08/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رژراش  نفلت و  ویدار  ارتت و  هکبش  یریگ  هزادنا  تازیهجت  ملق  دیرخ 12  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  - 
تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )

خیرات 1401/07/20 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 074-31921130-32224411 ناراسچگ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا  هکلف  ناراسچگ   :: سردآ سردآ

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

:: 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

API  ManagerAPI  Manager  سیورس سیورس بوبو   وو   ( ( CRMCRM  ) ) نایرتشم نایرتشم طابترا   طابترا یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 55

رژراش رژراش وو   نفلت   نفلت ویدار   ویدار وو   ارتت   ارتت هکبش   هکبش یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ت ک آ ج / / 031 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/7/20هرامش تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14 یلا 

عورش  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیتوا نامرف  متسیس  تاودا  ددع  عومجم 110  رد  ملق  دیرخ 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  تاکرادت و  هرادا  / یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن -  راولب  هیدیما -  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناتسا  : سردآ : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

زکرم یلخاد 23170  نفلت 06152622273  سکفلت 06152620897   :: نفلت نفلت
85193768 مان 88969737 - تبثرتفد   02141934 سامت

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

06152622683 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

WSS-0130147 :: یهگآ یهگآ هرامش   سپهرامش زور  هس )  ) رثکادح 3 لوا و  یهگآ  پاچ  زا  سپ  هلصافالب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تعاس  نایاپ  ات  مود  تبون  یهگآ  راشتنا  زا 

دزی باتفآ   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود یمومع  هصقانم  یرازگرب  اب  ار  دوخ  زاین  دروم   P/F " PETRO CONTROL WELLHEAD CONTROL PANEL ملق دیرخ 27  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن نیمأت  تیحالص  دجاو  تکرش  کی  قیرط  زا  ریز  طیارش  قبط  یا  هلحرم 

هب دشاب و ...  ربتعم  یلام  داهنشیپ  لیوحت  خیرات  زا  هام  ات 3  لقادح  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  طسوت  هدش  هئارا  یاهداهنشیپ  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش 

:: سردآ سردآ

5 :88969737 و 85193768 -  مان تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم   :: نفلت نفلت
و 02183762604

setadiran.ir :: 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

سیتوا سیتوا نامرف   نامرف متسیس   متسیس تاودا   تاودا ددع   ددع   1 101 10 عومجم   عومجم ردرد   ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

PETRO CONTROL WELLHEAD CONTROL PANELPETRO CONTROL WELLHEAD CONTROL PANEL دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یهگا پاچ  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم یهگآعبنم نیا  خیرات  زا  سپ  زور  یط 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  لخاد  رد  تاعطق  تازیهجت و  ناگدنزاس  الاک و  ناگدننکدیلوت  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روظنم هب  دنشاب  یم  اراد  ار  ریز  لودج  حرش  هب  تاعطق  تازیهجت و  تخاس  ای  الاک و  دیلوت  ناوت  هک  یلخاد  دنمناوت  یاه  تکرش  ییاسانش  یارب  دراد  رظن  رد 

.دیامن ییاسانش  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  دوخ ، یتآ  تاصقانم  رد  هدافتسا 
دض نف  رتمونکیپ و  نیزوت و  ذغاک  ییایمیش /  داوم  یجنس /  ییاونش  کقاتا  یا /  هشیش  رشب  تنگم و  رسنپسید و  نژیسکا /  رزیالانآ  کینوسارتلارتمولف /  - 

 .... رتم و سکول  رادرزیالانآ /  جنسادص  یپملک /  رتم  رپما  رتم و  یتلوم  راجفنا / 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  مراهچ ، هقبط  مکی ، ناتسلگ  نابایخ  یدازحرف ، راولب  نارهت ، : سردآ  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  رارکت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/0185  / :: م م یهگآ یهگآ هرامش   ریغهرامش  ) یکینورتکلا تروصب  یگدامآ  مالعا  تلهم   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات تعاس 19:00  تیاغل  خیرات 1401/08/10  تعاس 8:00  زا  یروضح و ) 

مهافت  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 15:00  ات  رثکادح   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811666 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 08:00  رد   - 1401/10/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ  رصتخم  حرش  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
یتایلمع  قطانم  ریاس  نورام و  نوراک  یرادرب  هرهب  یاه  تکرش  یتایلمع  هدودحم  رد  هاچ  هقلح  ریمعت 45  تهج  کاتسا  پیو  یژولونکت  تامدخ 

دشاب  یم  هام  نآ 36  ماجنا  تدم  بونج و  زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  یاه  هاچ  رد  تامدخ  یارجا  لحم  - 
لایر دروآرب 355.400.000.000  - 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  دات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ندش )  هدنرب  تروص  رد   ) نامیپ غلبم  ییاناوت 10  نینچمه  لایر   13/108/000/000 غلبم : هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  هئارا  ییاناوت 

لایر غلبم 1/428/000  زیراو  : باسح هرامش  دانسا و  دیرخ  غلبم 

نامتخاس هار و  یاهحرط  نامتخاس  ود ،  کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگدنت ، عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.iacpa.ir Www.NISOC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعطق تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت ناگدنزاس   ناگدنزاس وو   الاک   الاک ناگدننکدیلوت   ناگدننکدیلوت ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 99

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب یاه   یاه تکرش   تکرش یتایلمع   یتایلمع هدودحم   هدودحم ردرد   هاچ   هاچ هقلح   هقلح   4545 ریمعت   ریمعت تهج   تهج کاتسا   کاتسا پیو   پیو یژولونکت   یژولونکت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004096000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811859 :: هرازه هرازه :: 1401/08/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( diRection finder (DF هاگتسد هس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاجر  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( diRection finder (DF هاگتسد هس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
90,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرادا ناگزمره -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم   ، 7917183797 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هژورپ تیریدم  یگدیسر و  نامیپ و 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   14:44:58هرامش  - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5811984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاداکسا هژورپ  تکاد  هلول و  تسب  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( diRection finder (DFdiRection finder (DF هاگتسد   هاگتسد هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

یاداکسا یاداکسا هژورپ   هژورپ تکاد   تکاد وو   هلول   هلول تسب   تسب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وفسنارت ناریا  یاه  تسپ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iran-transfo.com :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیناکم هلت  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 40/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وفسنارت ناریا  یاهتسپ  هعسوت  دیرخ  دحاو  یبونج  ید  یتوبث خ  روسفرپ  راولب  یاهتنا  دابا  یلع  کی  هرامش  یتعنص  کرهش  ناجنز   :: سردآ سردآ

میدق الیهس  یلخاد 134   32223001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

یا هلحرم  ود  مود  تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

wsd-0210007 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور  هس  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخا  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  هدننک  شوماخ  ددع  ملق 935  دیرخ 12  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراپ زاگ  تفن و  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  :: 02183762604-5و 02141934  نفلت نفلت
85193768و88969737

www.setadiran.ir :: 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

کیناکم کیناکم هلت   هلت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ ددع   ددع   935935 ملق   ملق   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هعسوت نامزاس  هب  هتسباو  ینیما  جاح  دیهش  یتعنص  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناوت یژرنا  عبانم 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4/0107/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش (  1401/07/27 مود (  تبون  پاچ  خیرات  زا   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 16  نایاپ 

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16  نایاپ  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  رتنس ) اتید   ) قیرح مالعا  ددع  دادعت 12  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

جردنم باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یکناب -  ربتعم  همانتنامض  هرقف  کی  لایر  نیمضت 611.100.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  دادرارق  دقع  تهج  اتس  همانیهاوگ  هئارا  دوب .  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  راشتنا  تبون  هنیزه 2  یهگآ -  رد 

رهشابص یجورخ  هواس ، نارهت -  نابوتا  یضراوع  زا  دعب  رتمولیک 13  رد  عقاو  ینیما  جاح  دیهش  یتعنص  هورگ  هصقانم  دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ
یراپسنورب دحاو  یناگرزاب  تیریدم  یرتاب ، ابص  تاجناخراک 

:: 56577612 و 09120196805 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

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003702000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5811820 :: هرازه هرازه :: 1401/08/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات  ردانب  رهشوب و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هعبات ردانب  رهشوب و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   18,513,028,022 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/11/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردنب راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  ، 7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  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

(( رتنس رتنس اتید   اتید  ) ) قیرح قیرح مالعا   مالعا ددع   ددع   1212 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یدرونایرد یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا تاجن   تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م ن 12-1401/7 یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 17هرامش خیرات 1401/07/27  زا   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم تعاسات 17عبنم  - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812052 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس یهیجوت 1401/08/10  هسلج  تعاس 9   - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات ردانب  رهشوب و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 625/651/401/104  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7517638480 رهشوب ، ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب ، راولب  یناقلاط ، هارگرزب  یاهتنا  رهشوب ،  :: سردآ سردآ

راگنرود 6500-31666700  7-33322051-31667002-077 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@bpmo.irسکف 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

م.د  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010710 :: یهگآ یهگآ هرامش   17هرامش تعاس  - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت یتارباخم  زکرم  ینارمع  تایلمع  هب  طوبرم  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

81717806-09125052634 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاجن تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1717

ینارمع ینارمع تایلمع   تایلمع هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 10  زا   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
15 تعاس  1401/07/27

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 37 مهدزاود ، هچوک  شبن  دامعریم ، نابایخ  رد  عقاو  کتایسآ  یزکرم  نامتخاس   :: سردآ سردآ

یلخاد 1774  1544 :: 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

با و یالاک  هیهت  تخاس و  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( باکتاس قرب (

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001658000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810716 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  یا و  هنایار  تازیهجت  اه و  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
باکتاس )  ) قرب با و  یالاک  هیهت  تخاس و  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش  یا و  هنایار  تازیهجت  اه و  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
8,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم  دانسا  یتلود و  تالماعم  همان  نآ  قباطم  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

19:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نشور یدمحا  دیهش  نامتخاس  ورین ، هاگشهوژپ  نامداد ، دیهش  راولب  برغ ، کرهش  نارهت ،  ، 1468613113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
( شیور )

:: 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

یرون یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

هکبش هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5810866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یرادرهش  میس  یب  ییویدار )  ) سلریاو هکبش  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  بصن ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ فلا /12 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  یهگا  جرد  خیرات  زا  دانسا   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زارآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار دوخ  زاین  دروم  یرون  ربیف  لباک  هارمهب   HBA تراک تازیهجت  یرس  یرازفا و 2  تخس  جیروتسا  هاگتسد  کی  رورس ،  هاگتسد  ود  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  طیارش  گرب  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوشیم و ...  توعد  هنیمز  نیا  رد  حالصیذ  ناگدنشورف  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  هیمورا -  نامیس  هناخراک  داباهم -  هیمورا –  هداج   35 رتمولیک : هیمورا  :: سردآ سردآ
هیمورا نامیس  تکرش  رتفد  مود  هقبط  کالپ 21 - هچوک 17 - یقهیب -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت :

32515398-044 :: نفلت :: www.urmiacement.comنفلت 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

میس میس یبیب   ییویدار ) ) ییویدار  ) ) سلریاو سلریاو هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن بصن ، ، بصن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2 12 1

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک هارمهب   هارمهب   HBAHBA  تراک تراک تازیهجت   تازیهجت یرس   یرس   22 وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس جیروتسا   جیروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   رورس ،  ،  رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 87 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kqd8ttk7vatsd?user=37505&ntc=5810866
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5810866?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/palgrvkq44hqr?user=37505&ntc=5811046
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5811046?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م ب خ/1401/011 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/11/27عبنم رابتعا   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811416 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف  یکینورتکلا  یربوان و  کمک  یاه  متسیس  یرادهگن  یربهار و  تامدخ  ماجنا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 3.667.489.067 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

گراخ تاصقانم  نویسیمک  رتفد  قاتا 214  لوا  هقبط  یزکرم  هرادا  کاخ  هریزج  دانسا  تفایرد   :: 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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م ک 99/0006ت4 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/08/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811427 :: هرازه هرازه :: 1401/09/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  ریاسو  نیگنس  عوناتسیادوخ  یرتم  80 هیاژراهچ یتارباخم  لکد  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلام  دروآرب 

لایر  39.640.000.000

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف یکینورتکلا   یکینورتکلا وو   یربوان   یربوان کمک   کمک یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2323

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

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003283000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811669 :: هرازه هرازه :: 1401/08/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرآ  ناتسرامیب  هکبش  تخاسریز  تازیهجت  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

شرآ ناتسرامیب  هکبش  تخاسریز  تازیهجت  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قاتا مود - هقبط  نارهت - یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرمداتس  سدق - نابایخ  شبن  زرواشکراولب -  ، 1417653761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  هرادا  - 205

:: 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

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود / لوا تبون  یا  هلحرمود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

skd-0102344 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 6  لتاکلآ -  نفلت  زکرم  یناسرزورب  رازفا  مرن  تراک و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همانتنامض 1.825.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سدنهم 6 پ 18 شبن  سدنهم  داشرا خ  راولب  مایخ  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

:: 051-37047337 و 333 نفلت :: WWW.setadiran.ir www.shana.ir ICOFC.IR EOGPC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رژراش5810566 نفلت و  ویدار  ارتت و  هکبش  یریگ  هزادنا  تازیهجت  ملق  هحفص 7)دیرخ 12  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5811958API Manager سیورس بو  و  ( CRM  ) نایرتشم طابترا  یاه  هناماس  هحفص 5)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرامیب ناتسرامیب هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2525

لتاکلآ لتاکلآ نفلت   نفلت زکرم   زکرم یناسرزورب   یناسرزورب رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

مود تبون  مود - پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هخروم 1401/07/25هرامش هبنشود  زور  تعاس 10  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/07/30 هبنش  زور  عاس 19  ات 

عورش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب هاگراک  زیهجت  اب  یا 1/05 هقطنم  بیرض  لاس 1401 و  دناب  هار و  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  یکیفارت  ینتب  لاد  بصن  تخاس و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 

لایر  14/983/904/350 دروارب : 

یسمش هام   4  : دادرارق تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هیمورا یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

137-135-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم هد  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( موس تبون  ) هس هقطنم  حطس  یاهناتسوب  رد  ناکدوک  نلیتا  یلپ  یکیناکم و  نردم  یزاب  لیاسو  دیرخ  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم حطس  یاهلیسم  هیشاح  رد  یزلف  هدرن  دیرخ  تایلمع 

تلم ناتسوب  یروت  لنوت  بصن  دیرخ و  تایلمع 

الاک و ناگدننک  نیمات  هناماس  رد  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهاوگ هئارا  فیدر 1و2  صوصخ  رد  دشابیم ) یمازلا  تسیز  طیحم  یرهش و  تامدخ  تنواعم  دیئات  فیدر 3  صوصخ  رد   ) .دنشاب هدش  دات  مان و  تبث  تامدخ 

.دنشابیم یمازلا  نارهت  ناتسا  زا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، تارادا  ینمیا  تیحالص  دات  هتیمک  طسوت  هرداص  ینمیا  تیحالص 

 - دا ـ شرا زا .  رت  نیئاپ  یتعیرش -  رتکد  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 3  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا  : هصقانم رد  تکرش  طیارش  هیلک  لماش  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
موس هقبط  هرامش 1 ،  نامتخاس 

:: نفلت :: WWW.TEHRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت ینتب   ینتب لاد   لاد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2727

هیشاح هیشاح ردرد   یزلف   یزلف هدرن   هدرن دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع اهناتسوب -  -  اهناتسوب ردرد   ناکدوک   ناکدوک نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ وو   یکیناکم   یکیناکم نردم   نردم یزاب   یزاب لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ناتسوب ناتسوب یروت   یروت لنوت   لنوت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس یاهلیسم   یاهلیسم

2828

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

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

زا 87 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8d42mvjkrevd4?user=37505&ntc=5810667
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5810667?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a77m5996k46vs?user=37505&ntc=5810709
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5810709?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( 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

2001001010000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811654 :: هرازه هرازه :: 1401/08/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب  ییانشور  لباترپ  متسیس  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دناب ییانشور  لباترپ  متسیس  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/11/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  جارعم  دابآرهم خ  هاگدورف   ، 1387835183 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

( 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

2001001010000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811747 :: هرازه هرازه :: 1401/08/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب  ییانشور  یمومع  یکدی  تاعطق  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دناب ییانشور  یمومع  یکدی  تاعطق  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/11/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  جارعم  دابآرهم خ  هاگدورف   ، 1378835185 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

دناب دناب ییانشور   ییانشور لباترپ   لباترپ متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

دناب دناب ییانشور   ییانشور یمومع   یمومع یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

00/019R3NI :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابایخ  ییانشور  روتکژرپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 27/648/000/000  غلبم 

لایر  1/382/400/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت هرادا  موس  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هخروم 1401/07/25هرامش هبنشود  زور  تعاس 10  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم هبنش  زور  تعاس 19  ات 

urmia.ir :: عبنم هخرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 10  زا   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم هبنش  هس  زور  تعاس 19  ات   1401/07/25

5812087 :: هرازه هرازه هخرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 13   - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگراک  زیهجت  اب  یا 1/05 هقطنم  بیرض  لاس 1401 و  دناب  هار و  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  یکیفارت  ینتب  لاد  بصن  تخاس و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جاغآ هرق  نابایخ  یاهتنا  لاناک  همادا  ششوپ 

رویرهش نابایخ 8  تمس  هب  یغرم ) مخت  کراپ   ) لالقتسا کراپ  تشپ  لاناک  همادا  ششوپ 
نیشقن دیهش  نابایخ  لاناک  زا  یتمسق  ششوپ 
لایر هصقانم 14.983.904.350  هیاپ  غلبم 

دادرارق غالبا  خیرات  زا  یسمش  راهچ )  ) هام  4: دادرارق تدم 

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  - هیاپ 5 ) لقادح   ) بآ دناب و  هار و  هتشر  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیمضت غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   749.195.218

یزکرم یرادرهش  نامتخاس  بالقنا  نادیم  رد  عقاو  هیمورا  یرادرهش  تاسلج  نلاس  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.setadiran.ir urmia.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینابایخ ینابایخ ییانشور   ییانشور روتکژرپ   روتکژرپ ناونع : : ناونع 3131

یکیفارت یکیفارت ینتب   ینتب لاد   لاد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232

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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095653000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14/30  ات  یهگا  خیرات  زا   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ورشیپ  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810594 :: هرازه هرازه خرومدکدک   رد   - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  لودج  رد  جردنم  هژورپ |  رهش  یمالسا  یاروش  بوصم  هجدوب  ربارب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

لایر هژورپ 130.000.000.000  غلبم  یریوصت -  شیاپ  متسیس  حرط  تهج  نیبرود  بصن  دیرخ و  - 

لایر  هدرپس 6.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای دشاب و  دیدمت  لباق  هتشاد و  رابتعا  زور  تدم 90  هب  هک  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همان  تنامض  .ددرگ  هئارا  لیذ  یاهشور  زا  یکی  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

یلم کناب  باسح 3100002389000  هب  قوف  غلبم  هب  یدقن  شیف  زیراو 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگا  جرد  هنیزه 

تشدافص یرادرهش  تثعب  یارسگنهرف  بنج  تشد  افص  سردآ   :: سردآ سردآ

اهدادرارق روما   02165296450 :: 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

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/109 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810605 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/08/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه یتظافح  یتراظن و  متسیس  لماک  یارجا  ویسپ و  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 1.000.000  دیرخ  یداهنشیپ -  غلبم  دصرد  لقادح 5  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناچوق ناوریش -  هداج  رتمولیک 12  ناوریش ، یلامش ، ناسارخ  : اهتکاپ شیاشگ  یکیزیف و  تاکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ

هناماس 1456  05836343546 :: نفلت :: setadiran.ir tender.tpph.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05836343550 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس حرط   حرط تهج   تهج نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دنمشوه دنمشوه یتظافح   یتظافح وو   یتراظن   یتراظن متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 3434

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

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

2001003012000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا ) مرن  دیلوت  یحارط و  ) یرهش نورب  یرفاسم  لقنو  لمح  طخ  رب  دنمشوه و  شیاپ  اه و  هناماس  یگچراپکی  یرامعم  حرط و  هیارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

17 کالپ - قشمد نابایخ  - یبونج نیطسلف  نابایخ  - زرواشک راولب  - نارهت  ، 1416753941 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

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

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

2001095653000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5810886 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشقن هیهت  نآ و  هلاسود  یتناراگ  ، لماک یارجا  یزاس و  دنتسم  شزومآ  ، یزادنا هار   ، بصن ، یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یلیضفت  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ) دانسا  ) اه هشقن  متسیس و  حیرشت  هب  هجوت  اب  تشدافص  رهش  حطس  رد  تخاس  نوچ 

تشدافص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نآ و هلاسود  یتناراگ  ، لماک یارجا  یزاس و  دنتسم  شزومآ  ، یزادنا هار   ، بصن ، یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یلیضفت  حرط  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( تسویپ دانسا  ) اه هشقن  متسیس و  حیرشت  هب  هجوت  اب  تشدافص  رهش  حطس  رد  تخاس  نوچ  هشقن  هیهت 
( کیتامروفنا یلاع  یاروش  ) ارفا زوجم  هئارا 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/11/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تشدافص یرادرهش  - تشدافص - درالم ناتسرهش   - نارهت  ، 3164344474 یتسپ :  دک  درالم ،  رهش :  نارهت ،  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

یرهش یرهش نورب   نورب یرفاسم   یرفاسم لقنو   لقنو لمح   لمح طخطخ   ربرب   وو   دنمشوه   دنمشوه شیاپ   شیاپ وو   اهاه   هناماس   هناماس یگچراپکی   یگچراپکی یرامعم   یرامعم وو   حرط   حرط هیارا   هیارا ناونع : : ناونع 3535

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3636

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

هدرشف یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/122 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  زا 1401/7/25  دانسا  تفایرد   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

بونج گنهرف   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811277 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/08/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( هر  ) ینیمخ ماما  ردنبراب  هنایاپ  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هیهت ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: 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

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

73/01/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاوآئ  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811383 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/08/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس راب  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
74,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  این  کلم  رختسا  یوربور  ناتابکا  جدننس خ   ، 6615763154 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسدرک ناتسا 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنایاپ هنایاپ هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هیهت ، ، هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3737

راب راب هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تارداص  هعسوت  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 15 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Service Desk Plus 9.4 شیاریو  ManageEngine هناماس رد  ثداوح  تیریدم  دنیارف  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000082 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخازریم 81920438 و یاقآ  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .دنیامن  مادقا  تعاس  رفن  تروصب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسیاب  یم  اهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لصاح  سامت   09125003970

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هاگتسد  ود  زا  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  اه و Firmware(OS)و  یرادرب  هرهب  هناورپ  یناسرزورب  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ASA

1101003078000026 زاین :  هرامش 
ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  مزال  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Service Desk  Plus  9.4Service Desk  Plus  9.4 شیاریو   شیاریو   ManageEngineManageEngine هناماس   هناماس ردرد   ثداوح   ثداوح تیریدم   تیریدم دنیارف   دنیارف یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 3939

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   زازا   یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   (( Firmware(OSFirmware(OS وو   اهاه   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب هناورپ   هناورپ یناسرزورب   یناسرزورب وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
ASAASA

4040
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دمحاریوب هیولیگهک و  یتعنص  یاهکرهش  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 13 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یاه  هناخلگ  هشوخ  تیاس  ینابیتشپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001244000035 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591955963 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  نامتخاس  بنج  - دمحاریوب راولب  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33236175-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233100-074 :: 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  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا یاه   یاه هناخلگ   هناخلگ هشوخ   هشوخ تیاس   تیاس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد راشف و  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000191 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تعنص رگنارف  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   DP TRANSMITTER یتراجت مان  لدم 3051  لاتیجید  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   PRESSURE TRANSMITTER یتراجت مان   LD291M-41I-11-A2 . G0/H0/I4/P0/S0/Y0/J0 لدم یمگارفاید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
دارآ رهم  تراجت  هعسوت و 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاناکرهم هدننک  هضرع  عجرم   SPIRIT IT یتراجت مان   Flow-X/R8 لدم ولف  هدننک  حیحصت  یکینورتکلا  رتویپماک  ولف  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319665-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد امد وو   راشف   راشف رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 4242

گنیروتینام گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  گنیروتینام  تازیهجت   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000342 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  ییاجباج  شاعترا  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   fire laser 2KM-1CH لدم لاتیجید  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
لباک عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط  هرقرق   mm^2 2 عطقم حطس   V 100 ژاتلو  PVC قیاع سنج  یسم  یداه  سنج   AVSS دیرگ قرب  میس  الاک :  مان 

نامرک
رتم 40 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN547120 لدم دود  روتکتد  الاک :  مان 

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

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 33573  کیتاموتا  دیلک  نیمز  یتشن  نایرج  تظافح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ایشرپ رترب  ناراک  ءافطا  هدننک  هضرع  عجرم   KLAXON یتراجت مان  لدم 501-980-18  یناشن  شتآ  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 

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

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  قرب  ولبات   IGR35F لدم جنس  تبوطر  یکیتسالپ  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دیما تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  دیما  یتراجت  مان   TSM-3000 لدم  MPEG TS یاه لانگیس  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

انرب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ماسارف  یتراجت  مان   BTE-5NL-WLeakage لدم هکبش  تحت  بآ  یتشن  گنیروتینام  دنمشوه  هناماس   I/O تومیر الاک :  مان 
کیرتکلا حارط 

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

PROTECTO هدنزاس عجرم   PROTECTO WIRE یتراجت مان  یرتم  هرقرق   PHSC-190EPC88 لدم قیرح  مالعا  متسیس  تهج   LHD یلباک روتکتد  الاک :  مان 
نامقل تعنص  قرب  هدننک  هضرع  عجرم   WIRE

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

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هیلخت  لمح و  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هاگشهوژپ ) هژورپ  یکشزپنادند ، هدکشناد  بنج  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ مالعتسا و   / اضاقت 4121201234 هرامش  / CP LOGGER رگالاتید -  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000155 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   RADAR یتراجت مان   CP-LOGGER RCL892 یدتاک تظافح  تحت  هلول  طوطخ  یا  هظحل  شوماخ  لیسناتپ  یریگ  هزادنا  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

سراف شیاپ  لرتنک  هعسوت  نیودت  ناراکمه  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک هعلاطم  ار  تسویپ  تادنتسم  تقد  اب  افطل  تسا  هدش  داجیا  دیرخ  مالعتسا و  یارب  دیرخ  شور  هب  زاین  نیا  مرتحم  هدنزاس  ای  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CP LOGGERCP LOGGER رگالاتید -  -  رگالاتید هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4444

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26487664 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/07/20 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/0714:30:00

mashhad.ir :: عبنم 14:30:001401/08/07عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811959 :: هرازه هرازه 1401/08/0810:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخدصر ورهار  یارب  یشیامن  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

main frame 7 رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   1
main frame 7 ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   2

تاموزلم 7 تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   3
یبناج 7 یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   4
یتعنص 7 نویساموتا  یاه  متسیس  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   5

تاطابترا 5 تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   6
 --- یریوصت یتوص و  یاههاگتسد  ناگدنشورف -   7
 --- یا هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف -   8

 --- کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف -   9
 --- ناینب شناد  هناروآون و  ناگدنشورف -   10

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131296708 نفلت :   05131296561 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5812010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09132507656 یقفاب یعناق  اضریلع  1401072614010801 تاوولیک ویارد 22  دیرخ  1100428 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخدصر هناخدصر ورهار   ورهار یارب   یارب یشیامن   یشیامن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

تاوولیک تاوولیک   2222 ویارد   ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5810785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا سیدرپ  نارهت  هاگشناد  قیرح  افطا  متسیس  یارب  با  پمپ  تالاصتا و  یشک و  هلول  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095258000034 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رتم 100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات 15 تعاس 8  دامن  هعجارم  کالپ 2  یناتساب - میهاربادمحم  رتکد  هچوک  یزاریش -  لاصو  نابایخ  سردا  هب  دیدزاب  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417733631 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یناتساب  میهاربا  دمحم  رتکد  هچوک  ، یزاریش لاصو  نابایخ   ، زرواشک راولب  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88955662-021  ، 88391400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88390889-021 :: 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

هاگشناد هاگشناد قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارب   یارب بابا   پمپ   پمپ وو   تالاصتا   تالاصتا وو   یشک   یشک هلول   هلول 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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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا ینامرد 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم یاقآ  اب  دیدزاب  تهج  یگنهامه.یراکزور  تخادرپ.دنشاب 45 نارهت  میقم  ناراکنامیپ.قیرح  ءافطاو  مالعا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایئاسک 86702566

1101091930000015 زاین :  هرامش 
اریا ینامرد  تامدخو  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانفو  تاقیقحت  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

نایئاسک 86702566 سدنهم  یاقآ  اب  دیدزاب  تهج  یگنهامه.یراکزور  تخادرپ.دنشاب 45 نارهت  میقم  ناراکنامیپ.قیرح  ءافطاو  مالعا  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449614535 یتسپ :  دک  ناریا ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  بنج  تمه  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702567-021  ، 86702517-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86702566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا هژورپ   هژورپ 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 87 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/avkk3asj7xdka?user=37505&ntc=5810870
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5810870?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادابآ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 09 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا هدات  نتفرگ  نینچمهودشابیم  زور  10 تدم هب  راک  ماجنا  رهشمرخ  رصعیلو  ناتسرامیب  قیرح  افطا  یاه  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  طسوت  یناشن  شتا  نامزاس 

1101092794000168 زاین :  هرامش 
رهشمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  نینچمهودشابیم  زور  10 تدم هب  راک  ماجنا  رهشمرخ  رصعیلو  ناتسرامیب  قیرح  افطا  یاه  متسیس  یارجا  یزاسهب و  هژورپ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناشن شتا  نامزاس  زا  هدات  نتفرگ  دشاب  رهشمرخ  یناشن  شتا  نامزاس  دات  دروم  دیاب 

6418713115 یتسپ :  دک  بآ ،  نامزاس  یادهش  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53544801-061  ، 53540210-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53540067-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح افطا   افطا یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوسپک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005348 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نوتسیب تعنص  نزخم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 75 تیفرظ یناشن  شتآ  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یلزنا دازآ  هقطنم  سراپ  ردنلیس  رذآ  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس  رذآ  یتراجت  مان   AZAR 12 لدم  kg 12 تیفرظ یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یرابتعا  تخادرپ  دوش  هعجارم  تسویپ  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   0134276 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148548-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریالم کارا و  یاههاگتسیا  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000137 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوسپک لوسپک ناونع : : ناونع 5050

ریالم ریالم وو   کارا   کارا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت دحاو  یمالسا  دازا  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tabriz.iau.ir :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییابطابط همالع  نامتخاس  رد  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  حرط و  هیهت  مالعتسا  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5810834 هحفص 25)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا وو   حرط   حرط هیهت   هیهت مالعتسا   مالعتسا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3 دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  أفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تامازلا 

1101004344000022 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط ینف  تامازلا  -3 دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  أفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  -4 تسا یمازلا  تسویپ  لیاف 

6931834614 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  ادهشلادیس -  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو -  یرتم   24 مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33381900-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342011-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5353
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  مالعتسا  تاصخشم  قبط   gsm مدوم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093023000638 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

سراپ کیتا  دنمشوه  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Modem یتراجت مان   MC55i لدم  GSM لانرتسکا اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... گولاتاک و لماش  ینف (  کرادم  ندرک  همیمض  یتسویپ و  دانسا  ندومن  اضما  رهم و  دات و  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  الاک  (

تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   gsmgsm  مدوم مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 87 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zt9gkjcgk7xfz?user=37505&ntc=5810811
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5810811?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  ( passive) ویسپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000064 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  ( passive) ویسپ تازیهجت  - 

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

1401/08/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم لگ  یاقآ  03132203895 سامت نفلت  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هپس  کنابرابناات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( pass ivepass ive )) ویسپ ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - NETWORK CABLE LAN MARK CAT6LSZH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984000998 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - NETWORK CABLE LAN MARK CAT6LSZH :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   - - NETWORK CABLE LAN MARK CAT6LSZHNETWORK CABLE LAN MARK CAT6LSZH ناونع : : ناونع 5656
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ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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 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

5811020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق قبط  تسویپ  هب  راکنامیپ  نعت  بالقنا و  نامتخاس  هکرابم  هرادا  نامتخاس  تارباخم  قرب و  ، هکبش ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایمارگ 09138986289 سدنهم 
1101003543000166 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش دولناد  یتسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094922000022 زاین :  هرامش 

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
KENWOOD هدنزاس عجرم   KENWOOD یتراجت مان   NX-3220 لدم  W 5 ناوت  Mhz 174-136 سناکرف ییویدار  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

سراپ جوم  راشتنا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5174745569 یتسپ :  دک  اه ،  هنایاپ  نامزاس  رطاخنامیلس  نابایخ  یاهتنا  ناحیروبا  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34785400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34785005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس تارباخم   تارباخم وو   قرب   قرب ،، هکبش هکبش ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 5757

WW  55 ناوت   ناوت   MhzMhz  174174-- 136136 سناکرف   سناکرف ییویدار   ییویدار یتسد   یتسد میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمودانسا  ساسا  رب  دابآ  مرخ  -RDC زکرم یبناج  مزاولو  رتور  تنیباک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000247 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   WL-346 لدم تروپ  هکبش 4  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط  تنرتا  هب  یرون  ربیف  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002050 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا زارفا  وگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DLINK هدنزاس عجرم   DLINK یتراجت مان   DMC لدم تنرتا  هب  یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   44 هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 5959

یتسویپ یتسویپ کردم   کردم قبط   قبط تنرتا   تنرتا هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 6060
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  افطل  تسا  هباشم  دکناریا   ) دشاب یم  متیآ  ود  اضاقت   VIBRATION MONITORING SYSTEM NEVADA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دینک هعجارم  تسویپ 

1101096783000255 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناراد هکبش  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم   SIGNAL MONITORING یتراجت مان   PT#7 لدم گنیلاگنیس  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

دشاب یم  ددع  هس  متیآ  ره  تسا و  متیآ  ود  اضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316463-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VIBRATION MONITORING SYSTEM NEVADAVIBRATION MONITORING SYSTEM NEVADA ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 87 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fjkn4666uafzv?user=37505&ntc=5811507
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5811507?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرل یرادناتسا   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  تمیق  هیارا  هب  مزلم  هدنشورف  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  هب  مزلم  هدنشورف 

1101000203000023 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   VWIC2-1MFT-T1/E1 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
ناسر مایپ  اروها  هدننک  هضرع  عجرم   NETGEAR یتراجت مان   AXM761 لدم یرون  ربیف  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدازرظن سدنهم  یاقآ  تالاوس 09166691624  هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813768514 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  نادیم   - دابآ مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33121150-066  ، 33191255-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33191709-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش لدبم   لدبم  / / VWIC2 - 1MFT-T1/E1VWIC2 - 1MFT-T1/E1 لدم   لدم هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 6262
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا   / FORTIGATE 40F لاوریاف هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و 

1101001132000253 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA 5510-SEC-BUN-K9 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811857 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناث رب  تیباگم  دناب 50  یانهپ  اب  یلم  تنرتنیا  سیورس  هیناث و  رد  تیباگم  دناب 155  یانهپ  اب  تنرتنیا  سیورس  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر 5 لقادح   providers یناسر عالطا  یاه  هکبش  تامدخ  کیتامروفنا  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ملعم 1 شبن  ملعم  راولب  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

نفلت 05131296708 ینف 05131296605  سانشراک   :: نفلت :: vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب هارمه   هارمه طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبطو   قبطو تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  / / FORTIGATE 40FFORTIGATE 40F لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض سامت   سامت هرامش   هرامش وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم

6363

هیناث هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   5050 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   یلم   یلم تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس وو   هیناث   هیناث ردرد   تیباگم   تیباگم   155155 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6464
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26600738 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:30  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811939 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  میسیب  هکبش  یدروم  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - ینابیتشپ تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 5  لقادح  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 6  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاطابترا ناراکنامیپ -  هبتر 5  لقادح 

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
 : نفلت  05131296649 ینف : سانشراک  نفلت  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708

:: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) مق هاگشناد  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000110 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیتاد رتسگ  هکیرا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   CX4-40U لدم هنایار  هکبش  کر  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یرادرهش یرادرهش میسیب   میسیب هکبش   هکبش یدروم   یدروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6565

هاگشناد هاگشناد یرون   یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

کسید کسید دراه   دراه یتارباخم -  -  یتارباخم متسیس   متسیس تروپ   تروپ چیئوس  2424   چیئوس  -  - SC loopbackSC loopback روتپادآ   روتپادآ رگشیامن -  -  رگشیامن لوژام   لوژام یرازفا -  -  یرازفا تخس   تخس یتینما   یتینما لوژام   لوژام ناونع : : ناونع
دراه دراه یدک   یدک هظفحم   هظفحم تنرتا -  -  تنرتا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس - - 

6767
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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

5811987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000644 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماگ  هدننک  هضرع  عجرم   SAFENET یتراجت مان   LUNA PCI 7000 لدم هنایار  هکبش  لانرتنیا  یرازفا  تخس  یتینما  لوژام  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SLCD هدنزاس عجرم   KDL-46YYZZ لدم  LED نویزیولت لناپ  رنویت  رواپ و  درب و  نودب  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 
ریهش کینورتکلا  ناس 

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

نیچ هدنزاس  روشک   TRAMCO CANADA هدنزاس عجرم   TRAMCO CANADA یتراجت مان   PC/SM لدم یرونربیف  روتکناک   SC loopback روتپادآ الاک :  مان 
یبآ ناشکهک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

CISCO هدنزاس عجرم   ws-c3750x-24p-s لدم یتارباخم  متسیس  تروپ  چیئوس 24  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TVS-682-I3 لدم  GB 8 جیروتسا سن  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   1.2TB 10k sas- Store لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
روشک نیون  سامت  وترپ  هدنزاس  عجرم   Parman یتراجت مان   PSS2440 لدم یرون  یکیرتکلا و   GE تروپ ود 28  هیال  تنرتا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نیون سامت  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  طیارش  تاصخشم و  قفو  شلف و ...  ، HDMI چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000295 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  تنارف  هدنزاس  عجرم  تن  ارف  یتراجت  مان   FN-V111 لدم  HDMI هب گولانآ  لدبم  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف همیمض  ار  روتکاف  زیر  هداد و  صیصخت  هدش  صخشم  دک  ناریا  هب  ار  روتکاف  غلبم  لک   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ تروص  تکرش  نیا  رابنا  لحم  رد  یرادا  تاعاس  رد  دیاب  الاک  لیوحت  -

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  راب  هیلخت  لمح و  یاه  ¬ هنیزه هیلک  -

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرازفا و5811237 مرن  ینابیتشپ  اه و Firmware(OS)و  یرادرب  هرهب  هناورپ  یناسرزورب  نیمات و 
ASA لاوریاف هاگتسد  ود  زا  یرازفا  تخس 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5811893 یاه  هناخلگ  هشوخ  تیاس  ینابیتشپ  هحفص 23)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

 ...  ... وو شلف   شلف ، ، HDMIHDMI چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلژ  یکیفارت  یدنق  هلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091057000370 زاین :  هرامش 

دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  هدنزاس  عجرم   cm 70 عافترا  EVA دناپماک سنج  ینمیا  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب افرص  / هدنرب هدهعب  ناتسرامیبرد  هیلختو  لمح  هنیزه  / ههام 5 تروصب تخادرپ  / بوغرم سنج  یا  هلژ  یدنق  هلک  / تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09153216445 یتمشح / دامن یراذگ  تمیق  سپس  تیور  ناکما  تروصرد  تسادوجوم  هنومن  / دشاب

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37261422-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاورب 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 09 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دشاب هناماس  رد  یرازگراب  تسیل  قبط  / تسا هباشم  دک  ناریا  / یکیفارت گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093055000010 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تاورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 4 یزلف نلاگ   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز تدم  رد  یرادرهش  رابنا  هب  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  / دوش تبث  تساوخرد  قبط  لک  غلبم  تمیق  / تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لکشم  هنوگره  یتساوخرد  مالقا  اب  روتکاف  شیپ  تریاغم  تروص  رد  / رادرابنا دات  زا  دعب  هام  3

7671715565 یتسپ :  دک  مولعلارقاب ،  نابایخ  - یدازآ راولب  تاورب - شخب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232556-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44234721-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هلژ   هلژ یکیفارت   یکیفارت یدنق   یدنق هلک   هلک ناونع : : ناونع 6969

// دشاب دشاب هناماس   هناماس ردرد   یرازگراب   یرازگراب تسیل   تسیل قبط   قبط // تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // یکیفارت یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 7070
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 07 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوط یاتسار  رد  رد  رتمیتناس  رطق 8  هب  یسرج  وین  زکرم  رد  هلول  ددع  کی  هیبعت  اب  یتسویپ  هشقن  اب  قباطم  ینتب - یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000444 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ینتب کولب  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5811328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  یمومع (  لقنو  لمح  تراظن  لرتنک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000031 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 7171

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یمومع (  (  یمومع لقنو   لقنو لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط 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 87 ھحفص 48 
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نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5811545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید یا  لا  تاو  یتشپ 100 کال  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094906000132 زاین :  هرامش 

نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیمولآ ناهفصا  ینواعت   W 125 یتشپ کال  ینابایخ  تساکیاد  یموینیمولآ  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 24 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دورد ساپس.دامن و  هعلاطم  ار  تسویپ  تاعالطا  افطل.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316873583 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  رهم  امنیس  بنج  ملعم  راولب  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226268-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53224622-061 :: 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

یدید یایا   لالا   تاو   تاو 100100 یتشپ   یتشپ کالکال   غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 87 ھحفص 49 
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نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5810825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هزور  تخادرپ 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدزاب 09123996352 تهج  یگنهامه 

ددرگ دیدزاب  امتح  تسویپ  کرادم  روتکاف  شیپ  رودص  تهج 
1101096102000705 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یداوج تواخس  هدننک  هضرع  عجرم  یداوج  تواخس  هدنزاس  عجرم   cm 6 تماخض  1x2 m زیاس موینیمولآ  یا  هرکرک  یقرب  رد  الاک :  مان 

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

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: 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

اهاه نامتخاس   نامتخاس یزاسهب   یزاسهب وو   یزاسزاب   یزاسزاب صوصخ   صوصخ ردرد   هقرفتم   هقرفتم یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا ---- موینیمولآ موینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک یقرب   یقرب ردرد   ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 87 ھحفص 50 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548015  هرامش  تاعطق ) اب  نت  یفرب 100 کج  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985005353 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ندرک ندرک زاب   زاب دربراک   دربراک یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا کجکج   ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 87 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tudeezwqccwcc?user=37505&ntc=5811403
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5811403?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک رظن  قبط   . تالآ و نیشام   ، هیثاثا ، لاوما ، یرادا نامتخاسزا  ینابهگن  نانکراک  جورخ  دورو و  رب  تراظن  لرتنک و  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رفن تشه  زاین  دروم  دادعت  )

1101003087000015 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 6 دادعت : 

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

تدم ددرگ  یمن  ییاشگزاب  دشاب  هدشن  تفایرد  دیسر  اضما و  رهم و  ار  طوبرم  مرف  دیدزاب و  دادرارق  عوضوم  ماجنا  لحم  زا  هک  ییاه  تکرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هامنابآ 1401 را  هام  شش  دادرارق 

1416613141 یتسپ :  دک  هرامش 189 ،  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88984817-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88956939-021 :: 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

نامتخاسزا نامتخاسزا ینابهگن   ینابهگن نانکراک   نانکراک جورخ   جورخ وو   دورو   دورو ربرب   تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 87 ھحفص 52 
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مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3 دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  أفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تامازلا 

1101004344000021 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دنیارف زیرفا  هدننک  هضرع  عجرم   POLYCOM یتراجت مان   RSS2000 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لاتیجید  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط ینف  تامازلا  -3 دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  أفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  -4 تسا یمازلا  تسویپ  لیاف 

6931834614 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  ادهشلادیس -  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو -  یرتم   24 مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33381900-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342011-084 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود لاتیجید -  -  لاتیجید ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 87 ھحفص 53 
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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 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

5811336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهنیبرود زا  ینابیتشپ  تیابارت و  کسیددراه 20  یور  رب  یزاس  هریخذ  تیلباق  اب  هلاناک  تروص 32  هبدیربیه   DVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  نژیو  کیاه  دنرب  یرس 5 

1101094897001771 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ یادرف  امنهر  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   ds 7732 xl-k4 لدم  NVR عون شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

یزرواشک داهج  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 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک داهج  ترازو  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000384 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیریش 09124988878 و 43543136 یاقآ  اب  یگنهامه  تهج  نفلت  دشاب  یم  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544194-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: 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

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تیلباق   تیلباق اباب   هلاناک   هلاناک   3232 تروص   تروص هبدیربیه   هبدیربیه   DVRDVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7878

نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 87 ھحفص 54 
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003546000037 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

مانب تارداص  کناب   IR060190000000103744648004 باسح هب  مالعتسا  رد  تکرش  تنامض  ناونع  هب  لایر  200/000/000 غلبم یتسیاب  ناگدننک  تکرش 
دنیامن لاسرا  ار  یزیراو  شیف  دنیامن و  زیراو  یکشزپ  مولع  هاگشناد 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

دشاب  sec.ito.gov.ir تیاس رد  یریگیپ  لباق  هک  اتفا  یهاوگ  ذخا  تهج  تکرش  مادقا  بوتکم  دنس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن یزاذگراب  هناماس  رد  اتفا  دنس  همانتنامض و  هارمه  هب  ار  دوخ  یداهنشیپ  روتکاف  شیپ  یتسیاب  ناگدننک  تکرش 

دوشیمن هداد  رثا  بیترت  هقرفتم  یاهداهنشیپ  هب 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   - یمالسا یروهمج  راولب  یادتبا  یدازآ -  نادیم  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613191

33420651-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421801-024 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو 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 87 ھحفص 55 
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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 " ) " ) 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 " ) " ) 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

دابآزوریف یلاع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوجشناد هاگباوخ  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004008000004 زاین :  هرامش 

دابا زوریف  یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوجشناد هاگباوخ  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7471794469 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  دابآزوریف  یلاع  شزومآ  زکرم  هار ، سیلپ  بنج  یتشهب ، دیهش  راولب  دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38734835-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38734834-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5811328 ( تسویپ تسیل  قبط  یمومع (  لقنو  لمح  تراظن  لرتنک و  هحفص 46)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نامتخاسزا5811626 ینابهگن  نانکراک  جورخ  دورو و  رب  تراظن  لرتنک و  یاهمتسیسماجنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 49) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

یزاس5811336 هریخذ  تیلباق  اب  هلاناک  تروص 32  هبدیربیه   DVR هحفص 52)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

یزاس5811336 هریخذ  تیلباق  اب  هلاناک  تروص 32  هبدیربیه   DVR هحفص 52)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ییوجشناد ییوجشناد هاگباوخ   هاگباوخ تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 8181
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 87 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2885kl2lxgnvd?user=37505&ntc=5811912
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5811912?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5810834 هحفص 25)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریالم5811342 کارا و  یاههاگتسیا  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  هحفص 30)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5811512( رتنس اتید   ) قیرح مالعا  ددع  دادعت 12  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5811713 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  حرط و  هیهت  مالعتسا  هحفص 30)مالعتسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   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

هاگشناد5810785 قیرح  افطا  متسیس  یارب  با  پمپ  تالاصتا و  یشک و  هلول  هحفص 30)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

گنیروتینام5810834 هحفص 25)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5810870 ءافطاو  مالعا  هحفص 30)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب5810992 قیرح  افطا  یاه  متسیس  هحفص 30)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریالم5811342 کارا و  یاههاگتسیا  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  هحفص 30)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5811512( رتنس اتید   ) قیرح مالعا  ددع  دادعت 12  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5811713 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  حرط و  هیهت  مالعتسا  هحفص 30)مالعتسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدرونایرد5811820 ردانب و  لک  هرادا  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هحفص 11)هئارا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاجن5812052 دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هحفص 11)هئارا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   ) روتالوگر جیگ  تناردیه ، جیگ  روتکتد ، کومسا  ، تناردیه ولاو  دیئولونس  لماش : هاگورین  قیقدرازبا  مزاول  ددع  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم 

1101001545000068 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ELECTRIC یتراجت مان   in 3/4 زیاس موینیمولآ  ژایلآ  سنج  تخوس  عیزوت  هبملت  دربراک  لدم 1222360  ولو  لرتنک  کیتاموتا  یقرب  نایرج  لرتنک  ریش  الاک :  مان 
دادوه رتسگ  نیون  نازادرپ  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   VALVE

ددع 30 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5810834 هحفص 25)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

جیگ5812027 روتکتد ، کومسا  ، تناردیه ولاو  دیئولونس  لماش : هاگورین  قیقدرازبا  مزاول  ددع  دیرخ 30 
روتالوگر جیگ  تناردیه ،

هحفص 58) روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتالوگر روتالوگر جیگ   جیگ تناردیه ، ، تناردیه جیگ   جیگ روتکتد ، ، روتکتد کومسا   کومسا ،، تناردیه تناردیه ولاو   ولاو دیئولونس   دیئولونس لماش : : لماش هاگورین   هاگورین قیقدرازبا   قیقدرازبا مزاول   مزاول ددع   ددع   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزوما تنواعم  تهج  تسویپ  لیاف  قبط  روتکژورپ  وئدیو  سنارفنک و  وئدیو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093703000029 زاین :  هرامش 

تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   TENVEO یتراجت مان   VA3000E لدم سنارفنک  وئدیو  نیبرود  الاک :  مان 
TENVEO
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم الاک  لیوحت  زا  دعب  ههام و  ود  تخادرپ  هدنشورف و  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  .دشابیم  هباشم  الاک  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861756447 یتسپ :  دک  تفریج ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  - ینامیلس مساق  جاح  دیهش  رادرس  نادیم  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43353297-034  ، 43316491-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43316491-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو وو   سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  نارهت (  ناتسا  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  تیاس  هدزناپ  هب  یناسر  قرب  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000103 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000332 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E75 لدم لسکیپاگم  نیبرود 3/2  ثوتولب و  یاراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752740-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تیاس   تیاس هدزناپ   هدزناپ هبهب   یناسر   یناسر قرب   قرب حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 8484

E75E75 لدم   لدم لسکیپاگم   لسکیپاگم   3/23/2 نیبرود   نیبرود وو   ثوتولب   ثوتولب وو     GPSGPS یاراد   یاراد هارمه   هارمه نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  قباطم  دیدج  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و   ، هبعش یمیدق  هدش  بصن  تازیهجت  یروآ  عمج   ، تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030082000002 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  یمازلا  هدیازم  یصاصتخا  یمومع و  کرادم  یرازگراب  تسویپ و  یاهلیاف  هب  هعجارم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دنجریب ریات  ریوک  هبعش  هپس  کناب  یاهنیبرود  هژورپ   1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  دیق  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  دیاب  ناگدننک  تکرش  هدوب و  تسویپ  لیاف  دافم  قبط  تسیاب  یم  ارجا  تازیهجت و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنام یم  یقاب  امرفراک  دزن  امرفراک  دات  هژورپ و  مامتا  ات  راک  ماجنا  نسح  تباب  دادرارق  غلبم  دصرد  انمض 10  دنشاب  اراد  ار 

9719613511 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یناقلاط  نادیم  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32387125-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32387150-056 :: 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

یریوصت5810594 شیاپ  متسیس  حرط  تهج  نیبرود  بصن  هحفص 20)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5810771 رادم  نیبرود  لاتیجید -  ریواصت  طبض  هحفص 52)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکژورپ5811239 وئدیو  سنارفنک و  وئدیو  هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هنایاپ5811277 هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هیهت ، هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاس5811336 هریخذ  تیلباق  اب  هلاناک  تروص 32  هبدیربیه   DVR هحفص 52)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5811372 یزادنا  هار  هحفص 52)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

راب5811383 هنایاپ  هتسبرادم  هحفص 20)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قباطم   قباطم دیدج   دیدج تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، هبعش هبعش یمیدق   یمیدق هدش   هدش بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمج   عمج  ، ، تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

یریوصت5811517 تراظن  یاه  نیبرود  تیاس  هدزناپ  هب  یناسر  قرب  هحفص 20)حالصا  نیبرود  ( نیبرود

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

5811561E75 لدم لسکیپاگم  نیبرود 3/2  ثوتولب و  یاراد GPS و  هارمه  هحفص 20)نفلت  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5811761 رادم  نیبرود  تازیهجت  بصنو  هحفص 52)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5811779 هار  بصن و   ، هبعش یمیدق  هدش  بصن  تازیهجت  یروآ  عمج   ، تازیهجت دیرخ 
تسویپ یاهلیاف  قباطم  دیدج  تازیهجت 

هحفص 20) نیبرود  ( نیبرود

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

ییوجشناد5811912 هاگباوخ  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 52)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5810710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا زاگ  لاقتنا  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   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

server upgrade kit تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000066 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DIGITAL CINEMA SERVER یتراجت مان   jpeg2000 لدم یتوص  یریوصت و  یاه  هداد  لاقتنا  یزاس و  هریخذ  صوصخم  لاتیجید  یامنیس  رورس  الاک :  مان 

ناریا یامنیس  زیهجت  ینابیتشپ و  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شیپ هئارا   . دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  حرش  اب  تاداهنشیپ  قباطت  ینف  دیئات  رایعم  دشاب .  یم  تسویپب  اضاقت  حرش  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاگ  لاقتنا  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  هزور .  لهچ  هیوست.تسا  یمازلا  روتکاف 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314231-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

server upgrade k itserver upgrade k it ناونع : : ناونع 8888
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 QnapTvs-882 i5 16GB هکبش تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Seagate 10TB 7200RPM دراه

Adata 1TB SSD SU800 دراه
1101092921000701 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

QSAN یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   XN8012R لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   Nas Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 
QSAN هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   W 250 ناوت  V 220 ژاتلو  A 5 نایرج تدش 

ددع 9 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  تخادرپ  دشابیم و  هدنشورف  هدهعب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Adata 1TB SSDAdata 1TB SSD  دراه دراه   Seagate 10TB 7200RPMSeagate 10TB 7200RPM  دراه دراه   QnapTvs-882  i5 16GBQnapTvs-882  i5 16GB هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
SU800SU800

8989
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5811155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظان دات  تسویپ و  تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  ددع  دیرخ 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001351 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 24 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاوس  هنوگ  ره  تهج  * .تسیمازلا تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و   ، روتکاف شیپ  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  این  نیگرگ  یاقآ   88115345

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رظان رظان دات   دات وو   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاس   زاس هریخذ   هریخذ ددع   ددع دیرخ  2424   دیرخ ناونع : : ناونع 9090
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نانمس ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن هئارا  داهنشیپ  تاحیضوت  قبط  هدومن و  تقد  سانجا  تاحیضوت  هب  تبسن  هدنهد  داهنشیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060030000003 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
قرش هزاس  عیفش  تکرش  زا   3S TDP50 لدم یندچ  گید  هرپ  ینیمز 7  جیکپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

هتسب دقاف   cm 151 عافترا  mm 6 تماخض  lit 2000 تیفرظ هسانش 5137421  دک  یکیتسالپ  هیال  هس  گنر  یسوط  یدومع  داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ناتسربط کیتسالپ  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  اموس  یتراجت  مان  یدنب 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519643368 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  سدقراولب  یادتبا  یدعس  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340257-023  ، 33341556-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321774-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدومع یدومع داوم   داوم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ نزخم   نزخم یندچ   - - یندچ گید   گید هرپ   هرپ ینیمز  77   ینیمز جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 9191
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نارگراک هافر  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

refah-bank.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  تاعالطا  زاس  هریخذ  کسید  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نارگراک  هافر  کناب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا 

نیمضت نارگراک -  هافر  کناب  سیدرپ  هبعش  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 200.000  یبتک -  همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یکناب  همان  تنامض  ای  قوف  باسح  هب  دقن  هجو  تروص  هب  لایر   22.500.000.000

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یزاس5810710 هریخذ  هاگتسد  ود  هحفص 62)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5810989server upgrade kit(62 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5811084Seagate 10TB دراه  QnapTvs-882 i5 16GB هکبش تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد 
Adata 1TB SSD SU800 دراه  7200RPM

هحفص 62) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رظان5811155 دات  تسویپ و  تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  ددع  هحفص 62)دیرخ 24  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یدومع5811231 داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  یندچ  - گید  هرپ  ینیمز 7  هحفص 62)جیکپ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس5811336 هریخذ  تیلباق  اب  هلاناک  تروص 32  هبدیربیه   DVR هحفص 52)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا5811682 زاس  هریخذ  کسید  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 62)دیرخ ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ کسید   کسید هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5810729 هلژ  یکیفارت  یدنق  هحفص 46)هلک  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000358 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1463-1469-1458

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 9393
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5810933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   K هشیر ینابزیم  تهج   440Dell poweredge رورس هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001350 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب 88115345 لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  این  نیگرگ  یاقآ 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12/ فلا /1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ار  دوخ  زاین  دروم  یرون  ربیف  لباک  هارمه  هب   HBA تراک تازیهجت  یرس  یرازفا و 2  تخس  جیروتسا  هاگتسد  کی  رورس ، هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  طیارش  گرب  رد  جردنم  ینف  تاصخشم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - نیتناژرآ نادیم  نار -  ـــــــ هت سامت 04433515398 ) هرامش   ) اهدادرارق روما  هیمورا  نامیس  هناخراک  داباهم  هیمورا  هداج  رتمولیک 35  ه: ــ یمورا  . :: سردآ سردآ
هیمورا نامیس  تکرش  رتفد  مود  هقبط  کالپ 21 - هچوک 17  یقهیب -  نابایخ 

04432515398 :: نفلت :: www.urmiacement.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   KK هشیر   هشیر ینابزیم   ینابزیم تهج   تهج   440440 Dell poweredgeDell poweredge رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک هارمه   هارمه هبهب     HBAHBA  تراک تراک تازیهجت   تازیهجت یرس   یرس   22 وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس جیروتسا   جیروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   رورس ، ، رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 87 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bfm3xy8pmts9v?user=37505&ntc=5810933
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5810933?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dap6ju9sbhcz5?user=37505&ntc=5810976
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5810976?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3 دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  أفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تامازلا 

1101004344000023 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

قبط ینف  تامازلا  -3 دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  أفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  -4 تسا یمازلا  تسویپ  لیاف 

6931834614 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  ادهشلادیس -  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو -  یرتم   24 مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33381900-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342011-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- 33 دشاب دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت -- 22 دشاب دشاب یمیم   هناماس   هناماس ردرد   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا تهج   تهج أفرص   أفرص یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا -- 11 ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ینف   ینف تامازلا   تامازلا

9696
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لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  رورس  یرطاب  مر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060034000021 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 16 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 96W لدم رورس  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  تاصخشم  قبط  دیاب  اهالاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس ) تلود (  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  ءاضما  رهم و  لیمکت و  -2

5618985991 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرادا  عمتجم  هاگشناد -  نابایخ  یاهتنا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33534720-045  ، 33522096-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33522196-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یرطاب   یرطاب وو   مرمر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5811595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  چیئوس  روتور ،  رورس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسا هدنرب  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک 
1101005897000026 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روپاگنس هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یرایتخا  رتشیبو  تسا  یمازلا  لاس  ود  ضیوعت  یتناراگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدنرب   هدنرب هدهعرب   هدهعرب اهاه   هنیزه   هنیزه هیلک   هیلک تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط چیئوس   چیئوس روتور ،  ،  روتور رورس ،  ،  رورس ناونع : : ناونع 9898
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب 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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  تاقلعتمو  رورس  قاتا  قرب  یاه  ولبات  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000134 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  m 100 لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x10 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

ناغم لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  ناغم  لباک  میس و  هدنزاس 
فالک 72 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
ولبات نامرک  یتراجت  مان  تظافح 42  هجرد   A 2500 نایرج تدش   kv 24 ژاتلو قرب  عیزوت  دربراک   Drawout حرط هداتسیا  طسوتم  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ولبات نامرک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
دربیاه قرب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   C.T یتراجت مان   cm 5 ضرع  m 2 لوط قرب  یاه  لباک  تیاده  صوصخم  هزیناولاگ  ینیس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حلاصم یراک و  هدنک   ، لمح لیبق  زا  ارجا  هنیزه  دشاب ، تسیاب  یم  تسویپ  لیاف  هشقن و  قباطم  قرب  یاه  ولبات  یارجا  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطزا  سپ  تامدخ  یاهبو  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 68)رورس5810760 رورس  ( رورس

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

تاصخشم5810933 قبط   K هشیر ینابزیم  تهج   440Dell poweredge رورس هاگتسد  دیرخ 3 
تسویپ

هحفص 68) رورس  ( رورس

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

تراک5810976 تازیهجت  یرس  یرازفا و 2  تخس  جیروتسا  هاگتسد  کی  رورس ، هاگتسد  ود  دیرخ 
یرون ربیف  لباک  هارمه  هب   HBA

هحفص 68) رورس  ( رورس

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

5810989server upgrade kit(62 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هزیناولاگ هزیناولاگ ینیس   ینیس قرب -  -  قرب ولبات   ولبات ناشفا -  -  ناشفا قرب   قرب میس   میس ناونع : : ناونع 9999

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

تراک5811046 تازیهجت  یرس  یرازفا و 2  تخس  جیروتسا  هاگتسد  کی  رورس ،  هاگتسد  ود  دیرخ 
یرون ربیف  لباک  هارمهب   HBA

هحفص 13) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاین5811175 دروم  تازیهجت  -2 دشاب یم  هناماس  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  أفرص  یباختنا  دک  ناریا  -1
تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تامازلا  -3 دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم 

هحفص 68) رورس  ( رورس

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

رورس5811355 یرطاب  مر و  هحفص 68)دیرخ  رورس  ( رورس

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

اه5811595 هنیزه  هیلک  تسا  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  چیئوس  روتور ،  رورس ، 
تسا هدنرب  هدهعرب 

هحفص 68) رورس  ( رورس

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

هزیناولاگ5811639 ینیس  قرب -  ولبات  ناشفا -  قرب  هحفص 68)میس  رورس  ( رورس

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

چیئوس 581198724  - SC loopback روتپادآ رگشیامن -  لوژام  یرازفا -  تخس  یتینما  لوژام 
دراه یدک  هظفحم  تنرتا -  هکبش  اتید  چیئوس  کسید -  دراه  یتارباخم -  متسیس  تروپ 

هحفص 34) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن مادقا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179000962 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ رادیف  مانهب  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   Honeywell یتراجت مان   T775B 2040 لدم یلاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
ایوپ رادیف  مانهب  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   Honeywell یتراجت مان   LF00-3B54 لدم یلاناک  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاناک یلاناک امد   امد روسنس   روسنس یلاتیجید -  -  یلاتیجید امد   امد رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132356  اب  قباطم   VDO PUMP OIL PRES SENDER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985005355 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ریسکا  هدننک  هضرع  عجرم   EMEC یتراجت مان  قیرزت  پمپ  بآ  نایرج  روبع   PROXIMITY SENSOR 2MT روسنس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرزت قیرزت پمپ   پمپ بآبآ   نایرج   نایرج روبع   روبع   PROXIMITY SENSOR 2MTPROXIMITY SENSOR 2MT روسنس   روسنس 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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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اجکی ددع  تمیق.هباشم 40  دک  ناریا  .تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  ربارب  یشزرل  روسنس  ددع  قودنصواگ و 20  روسنس  ددع   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد 

1101001017000515 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

اناداپآ زادرپ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  وکانپیس  یتراجت  مان  لدم 3300  یشزرل  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تروص هب  تمیق  .ددرگ  هناماس  همیمض  لیمکت و  یلاسرا  روتکاف  شیپ  .تسیمازلا  تست  تهج  هنومن  لاسرا  .تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  کیکفت  هب  ددرگ و  مالعا  هناماس  رد  اجکی 

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزرل یشزرل روسنس   روسنس ددع   ددع   2 020 وو   قودنصواگ   قودنصواگ روسنس   روسنس ددع   ددع   2 020 ناونع : : ناونع 102102
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   esser کرام بایزاگ  متسیس  / 0146026 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202000757 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بان بآ  هدولاش  هدننک  هضرع  عجرم   mis لدم رلک  زاگ  بای  تشن  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT-MOD-2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: 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

یلاناک5810690 امد  روسنس  یلاتیجید -  امد  هحفص 74)رلرتنک  روسنس  ( روسنس

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

گنیروتینام5810834 هحفص 25)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرزت5811494 پمپ  بآ  نایرج  روبع   PROXIMITY SENSOR 2MT هحفص 74)روسنس روسنس  ( روسنس

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

یشزرل5811917 روسنس  ددع  قودنصواگ و 20  روسنس  ددع  هحفص 74)20  روسنس  ( روسنس

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

بایزاگ5812042 هحفص 74)متسیس  روسنس  ( روسنس

بایزاگ بایزاگ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 103103

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

هنایار5810761 هکبش  اتید  هحفص 34)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اه5811595 هنیزه  هیلک  تسا  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  چیئوس  روتور ،  رورس ، 
تسا هدنرب  هدهعرب 

هحفص 68) رورس  ( رورس

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

چیئوس 581198724  - SC loopback روتپادآ رگشیامن -  لوژام  یرازفا -  تخس  یتینما  لوژام 
دراه یدک  هظفحم  تنرتا -  هکبش  اتید  چیئوس  کسید -  دراه  یتارباخم -  متسیس  تروپ 

هحفص 34) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5812090 ... شلف و ، HDMI هحفص 34)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MOS2 هاگتسد چوس  روا  جنچ  یاه  لنپ  تاعطق  هیلک  ضیوعتو  لنپ  یلک  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001475 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبام یف  قوقح  دراوم  مامت.دشابیم  یدربراک  شیامرآدیئاتزادعب  هنیزه  تخادرپ   . تساوخرددروم تادنتسم  هئارا.هلاسکی  یتناراگ  هئارا  تامازلا :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163727203: یضاقتم نفلتو   06152610100  : نفلت .دشاب  یم  تفن  ترازو  ترارقم  ساسارب 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620039-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MOS2MOS2 هاگتسد   هاگتسد چوس   چوس روا   روا جنچ   جنچ یاه   یاه لنپ   لنپ تاعطق   تاعطق هیلک   هیلک ضیوعتو   ضیوعتو لنپ   لنپ یلک   یلک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 104104

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

5811619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0050645 هرامش  .تسویپ  یاضاقت  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط   bailey دنرب اب  راشف  چوس  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004074 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   PS-HT1 لدم یکیناکم  ورتکلا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  الاک  لمح  هنیزه  .دندرگ  یم  لاطبا  ینف  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  یتسیاب  یلام  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هدهاشم  تسویپ  یاهلیاف  .ددرگ  جرد  تاداهنشیپ  رد  اضاقت  رهامش  افطل  .دشابیم  اضاقت 0050645  هرامش  .تسا  هدننک 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

5811003MOS2 هاگتسد چوس  روا  جنچ  یاه  لنپ  تاعطق  هیلک  ضیوعتو  لنپ  یلک  هحفص 79)ریمعت  چوس  ( چوس

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

راشف5811619 چوس  ددع  هحفص 79)4  چوس  ( چوس

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

یرون5811784 ربیف  هکبش  لدبم   / VWIC2-1MFT-T1/E1 لدم هکبش  هحفص 34)رتور  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

راشف راشف چوس   چوس ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 105105
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت 22405 توص و  لدم  یرتم  لباک 5  اب  وکاس  قرب  هناخ  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000311 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنارشیپ هدننک  هضرع  عجرم  هنارشیپ  هدنزاس  عجرم   m 5 میس لوط  لدم 145  هناخ  راهچ  رایس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903946 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوثایغ 09122462168 یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5810989server upgrade kit(62 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ریوصت 581116622405 توص و  لدم  یرتم  لباک 5  اب  وکاس  قرب  هناخ  هحفص 81)راهچ  توص  ( توص

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

هتسب5811761 رادم  نیبرود  تازیهجت  بصنو  هحفص 52)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

2240522405 ریوصت   ریوصت وو   توص   توص لدم   لدم یرتم   یرتم   55 لباک   لباک اباب   وکاس   وکاس قرب   قرب هناخ   هناخ راهچ   راهچ ناونع : : ناونع 106106
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روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

23-75-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش خروم تعاس 16  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا هنیجنگ   :: عبنم :عبنم خروم تعاس 16  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810598 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/08/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دربیک سوام و  روتینام و  هاگتسد  هاگتسد MINI PC و 50   ALL IN ONE- 50 هاگتسد دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.400.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ALL IN دیلوت ربتعم  زوجم  - 2 ینابیتشپ »  تامدخ  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  کی  هبتر  نتشاد  - 1: مزال تیحالص  - 

تراجت ندعم و  تعنص ، ترازو  زا  دربیک  سوام و  هارمه  هب   MONITOR و ONE MINIPC

نفلت 88-88804379 کالپ 17  قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد  : یکیزیف تروص  هب  فلا  تکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت  رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس  : تاکاپ ییاشگزاب  لحم 

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR HTTP://IETS.MIPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب دصقم  ات  لاسرا  هنیزه  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ناریدام - ههام   18 یتناراگ یار  اد  -mk400 لدم چنیا  یج 20  لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اخیک  09151403196 دشاب یم  هدنشورف  هدهع 

1101004794000075 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  .دشاب  نادهاز  رد  هدنیامن  یاراد  هدنشورف  ناریدام - تکرش  زا  ههام   18 یتناراگ یار  اد  -mk400 لدم چنیا  یج 20  لا  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اخیک  09151403196 دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  لاسرا  هنیزه  .دشاب  یم 

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دربیک دربیک وو   سوام   سوام وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   5050 وو     MINI  PCMINI  PC  هاگتسد هاگتسد   ALL IN ONE-  50ALL IN ONE-  50 هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

چنیا چنیا   2020 یجیج   لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 108108
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5810813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  رد  تساوخ  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  رنکسا  - روتینام  - رتنیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000700 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   ZEBRA RZ PRINTER لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 53 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم یالاک  یراذگ  راب  زا.ددرگ  یم  لیوحت  هدش  دیق  یتناراگ  تسویپ و  تساوخرد  قبط  الاک  مرتحم  ناگدننک  نیمات  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرادوخ 

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هرامش 3  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . . تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تساوخ   تساوخ ردرد   دادعت   دادعت وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم رنکسا   رنکسا -- روتینام روتینام  - - رتنیرپ رتنیرپ ناونع : : ناونع 109109

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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.هناماس رد  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  هباشم  دک  ناریا  اب  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091229000006 زاین :  هرامش 

کارا هرامش 3  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نماک رتسگ  نایار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک   LBP-3000 دیفس هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

BIRCH یتراجت مان   BP-745 لدم دکراب  لبیل و  پاچ  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MS-MT2G CE لدم  GB 2 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   MFL605 لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

دام ناناب  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   MINDEO یتراجت مان  لدم 2250  ناوخ  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نج  نش  هدنزاس  عجرم   HP یتراجت مان   GB 120 تیفرظ  SSD لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب و ربتعم  یتناراگ  یاراد  مالقا.تسا  هدش  هدناجنگ  تسویپ  تسیل  رد  تساوخرد  تاصخشمو  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  هک  تسا  رکذ  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم یرادیرخ  یناریا  یالاک  افرص  ندوب  دوجوم  تروص  رد.دشابیم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  هنیزه 

3816615141 یتسپ :  دک  یریگناهج ،  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772850-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32772851-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک
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مالیا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش رکذ  تاصخشم  یمالعا و  یاهدک  ناریا  قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  یدادعت  دنمزاین  مالیا  کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101005508000003 زاین :  هرامش 
مالیا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تراپ هنایار  قفا  رتسگ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN PARS لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
روشک اپورا  سالپ  نژیو  هدنزاس  عجرم  اپورا  سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   KODAK یتراجت مان   i2620 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
مامتها یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریدام  یتراجت  مان   MK400A لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هنایار
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MK600M لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنهد داهنشیپ  فذح  بجوم  هباشم  یاهالاک  تمیق  مالعا  ناتسا و  رد  رتفد  دوبن.دشاب  هتشاد  رتفد  مالیا  ناتسا  رد  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ 

6931983994 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  کی  هبعش  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338166-084  ، 33381869-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33381869-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم وو   یمالعا   یمالعا یاهدک   یاهدک ناریا   ناریا قباطم   قباطم یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت یدادعت   یدادعت دنمزاین   دنمزاین مالیا   مالیا کیکی   هبعش   هبعش یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم  

11 11 1 1
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5811878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرادهگن هیاپو  یروتینامریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000387 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدیسر  تاداهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  یتسویپ -  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33046152-024  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سوام و5810598 روتینام و  هاگتسد  هاگتسد MINI PC و 50   ALL IN ONE- 50 هاگتسد دیرخ 50 
دربیک

هحفص 81) روتینام  ( روتینام

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

چنیا5810687 یج 20  لا  هحفص 81)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

5810813 . تسویپ لیاف  رد  تساوخ  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  رنکسا  - روتینام  - هحفص 81)رتنیرپ روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5810834 هحفص 25)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک5811002 مالقا  هحفص 81)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

ناریا5811099 قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  یدادعت  دنمزاین  مالیا  کی  هبعش  یعامتجا  نیمات 
.دشاب یم  هدش  رکذ  تاصخشم  یمالعا و  یاهدک 

هحفص 81) روتینام  ( روتینام

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

هدنرادهگن5811878 هیاپو  هحفص 81)یروتینامریز  روتینام  ( روتینام

هدنرادهگن هدنرادهگن هیاپو   هیاپو یروتینامریز   یروتینامریز ناونع : : ناونع 1121 12
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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

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایاپ5811277 هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هیهت ، هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

راب5811383 هنایاپ  هتسبرادم  هحفص 20)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرفاسم5810731 لقنو  لمح  طخ  رب  دنمشوه و  شیاپ  اه و  هناماس  یگچراپکی  یرامعم  حرط و  هیارا 
یرهش نورب 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5810739Service شیاریو  ManageEngine هناماس رد  ثداوح  تیریدم  دنیارف  یناسرزورب 
Desk Plus 9.4

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا و5811237 مرن  ینابیتشپ  اه و Firmware(OS)و  یرادرب  هرهب  هناورپ  یناسرزورب  نیمات و 
ASA لاوریاف هاگتسد  ود  زا  یرازفا  تخس 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لتاکلآ5811951 نفلت  زکرم  یناسرزورب  رازفا  مرن  تراک و  هحفص 13)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5810886 شیاپ  متسیس  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 20)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5811517 تراظن  یاه  نیبرود  تیاس  هدزناپ  هب  یناسر  قرب  هحفص 20)حالصا  نیبرود  ( نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ5811239 وئدیو  سنارفنک و  وئدیو  هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود
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