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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 نابآ   نابآ   88 هبنشکی   هبنشکی 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   149,750هکس , 000149,750 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   90مهرد ,88090 ,880

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس ,470 , 000141 ,470 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 12 ,2 002 12 ,2 سیئوس00 سیئوس کنارف   332کنارف ,200332 ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,000245,000رالد ناتسبرع لایر   87,88087,880لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 328وروی ,910328 ژورن910, ژورن نورک   32نورک ,00032 , 000

رایع رایع   1818 یالط   ,13,494یالط 00013,494, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   ,383دنوپ 160383, نپاژ160 نپاژ نینی   دصکی   223,780223,780دصکی

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
((2727))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 113113))

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

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

زا 123 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 22  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( 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  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  دیدجت -  مودتبون -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DKS-4432010 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 6  هب  دصرد  نمض 25  رد  ار 4-5 - لتاکلآ  نفلت  زکرم  یناسر  زورب  رازفا  مرن  تراک و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/825/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داشرا راولب  مایخ ، راولب  دهشم ، قرش - زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یمومع  طباور 

4 051  - :: 333 و 37047337 نفلت :: www.setadiran.ir- WWW.SHANA.IR و WWW.ICOFCIRنفلت تیاسبو تیاسبو
| 4-4-WWW.EOGPCIR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناوخارف یا  هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :  یلا  زا 1401/8/7   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893465 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  هرابنا  زکرمتم و   BI هناماس دیلوت  یناتسا و  زاگ  یاهتکرش  نیکرتشم   BI هناماس ینابیتشپ  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 23.588.398.226 

هناماس زا  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هتشر  رد  رازفا  مرن  هتسر  رد  هبتر 4  لقادح  ربتعم  تیحالص  همان  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا

یروانف تیریدم  مهدراهچ  هقبط  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس  شین  یبونج  نابآ  یدضع  رتکد  دیهش  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  نارهت  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
تاطابترا تاعالطا و 

84877643 - 84878605 :: نفلت :: sajar.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

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

لتاکلآ لتاکلآ نفلت   نفلت زکرم   زکرم یناسر   یناسر زورب   زورب رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

هداد هداد هرابنا   هرابنا وو   زکرمتم   زکرمتم   BIBI هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت وو   یناتسا   یناتسا زاگ   زاگ یاهتکرش   یاهتکرش نیکرتشم   نیکرتشم   BIBI هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

2001090592000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893152 :: هرازه هرازه :: 1401/08/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام  نلاس  زیهجت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشرقاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

گنیروتینام نلاس  زیهجت  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشرقاب یرادرهش  گنسرهش  یوربور  مق  نارهت  میدق  هداج   ، 1814177333 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WOODWARD دنرب رلرتنک  یکدی  تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت دحاو  مراهج - هقبط  کالپ 21 - یقرش - یسیفن  نابایخ  یبونج -  یاهفارص  نابایخ  ایرد –  راولب  دابآ –  تداعس  نابایخ  نارهت –   :: سردآ سردآ

 ( 405 یلخاد (  021-84247000 :: نفلت :: www.akpc.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

گنیروتینام گنیروتینام نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 33

WOODWARDWOODWARD  دنرب دنرب رلرتنک   رلرتنک یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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وردوخ سراپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

15-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تیاغل  خروم 1401/08/09  هبنشود  زور   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
رصع تیاغل 15  حبص  تعاس 9 

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

5893494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراکشارت یاهرازبا  تابر - یکدی  تاعطق  مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لخاد دیرخ  تیریدم  یناگرزاب ، تنواعم  وردوخ ، سراپ  تکرش  جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 9  نارهت ، : کرادم هئارا  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

48914386-48914544-48913409 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م ن 16-1401/8 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  یهگآ  جرد  خیرات  ز   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/8/14 هبنش  زور  تعاس 17:00  ات   ( 1401/8/8

زور تسایس   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 17:00  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894626 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 10:00  سار   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ردنب  یناشن  شتآ  یاههاگتسیا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  37/949/700/000 دروارب :

لایر   1/897/485/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  4: هژورپ تدم 

یتاسیسات یکیناکم و  تازیهجت  نیمات  هنیمز  رد  هباشم  راک  کی  نتشاد 

یتسپ 7517638480  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب ،  راولب  یناقلاط ،  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب ،-   :: سردآ سردآ
411319577986: راذگ هصقانم  هاگتسد  یداصتقادک   14000180614: راذگ هصقانم  هاگتسد  یلم  هسانش 

077  - 31667002  - 33322051-7 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700  - 6500 :: 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

یراکشارت یراکشارت یاهرازبا   یاهرازبا تابر -  -  تابر یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا تازیهجت   تازیهجت 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  ماع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/10 س یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 16:00  تیاغل  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/06/13 هبنشکی 

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 16:00  ات  رثکادح   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893473 :: هرازه هرازه تعاس 15:00دکدک   سأر   - 1401/08/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام دروبیک و  سوام ، هارمه  هب  هطوبرم  رازفا  تخس  تاعطق و  لماش  تنیالک  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دنیامن مادقا  تخادرپ 170009921029227  هسانش  اب  کینورتکلا  تخادرپ  هاگرد  قیرط  زا  لایر ) نویلیم  کی   ) لایر غلبم 1,000,000  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش نیمضت  یکناب  کچ  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  تسیاب  یم  هک  دشاب  یم  لایر  درایلیم  کی   ) لایر غلبم 1٫000٫000٫000  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

ددرگ هئارا 

( فکمه هقبط  هارمه ، جرب  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  : یناشن هب   ) لوا هارمه  یزکرم  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

یمیدق -81712519 یاقآ   81712598  - تیانع یاقآ   81713479 :: نفلت :: Www.tamin.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Ext.s.ghadimi@mci.ir Menayat@mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001042000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894633 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ .  دانسا  قباطم  چیئوس  رورس و  تازیهجترادیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مایپ  تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 . تسویپ دانسا  قباطم  چیئوس  رورس و  تازیهجترادیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,760,000,000 نیمضت :  غلبم 

هاگدورف تشدهام ، هداج  رهشرهم ، زربلا ، ناتسا  سردآ : هب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  یتسیاب 1  روکذم  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  لیوحت  یباسحیذ ، یلام و  روما  لک  هرادا  رتفد  مایپ ، یداصتقا  هژیو  هقطنم  یللملا و  نیب 

13:00 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 3 یچپوت  نابایخ  نارهت   ، 1558919111 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   دروبیک   دروبیک سوام ، ، سوام هارمه   هارمه هبهب   هطوبرم   هطوبرم رازفا   رازفا تخس   تخس وو   تاعطق   تاعطق لماش   لماش تنیالک   تنیالک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

چیئوس چیئوس وو   رورس   رورس تازیهجترادیرخ ، ، تازیهجترادیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 123 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000269 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893116 :: هرازه هرازه :: 1401/08/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تازیهجت  ریاس  هارمه  هب  ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  دنمشوه  یاه  متسیس  هعسوت  حرط  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هطوبرم تازیهجت  ریاس  هارمه  هب  ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  دنمشوه  یاه  متسیس  هعسوت  حرط  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

هصقانم عوضوم  اب  طبترم  هموزر  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
رتاهت   64%

14:00 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001305000122 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893136 :: هرازه هرازه :: 1401/08/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهبهب  ککیل - روحم  یلصفم  یاهکولب  بصن  لمح و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهبهب ککیل - روحم  یلصفم  یاهکولب  بصن  لمح و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,930,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1401/11/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ب.ک  ، 7591656858 یتسپ :  دک  یئمهب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس هارمه   هارمه هبهب   ددرت   ددرت تبث   تبث وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت حرط   حرط ناونع : : ناونع 99

روحم روحم یلصفم   یلصفم یاهکولب   یاهکولب بصن   بصن وو   لمح   لمح ناونع : : ناونع 1010

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001305000123 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893142 :: هرازه هرازه :: 1401/08/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت  دیپسالگ و  اب  هارمه  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رنیت دیپسالگ و  اب  هارمه  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,890,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1401/11/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ب.ک  ، 7591656858 یتسپ :  دک  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000128 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893204 :: هرازه هرازه :: 1401/08/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیقع  رتشوش - روحم  یزاس  نمیا  ینف و  هینبا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلیقع  رتشوش - روحم  یزاس  نمیا  ینف و  هینبا  تاریمعت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,772,384,719 یلام :  دروآرب 

لایر   989,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

فراع نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ :   ، 6133448835 یتسپ :  دک  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-33365140-33365139-33338641 نفلت : 

:: 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

رنیت رنیت وو   دیپسالگ   دیپسالگ اباب   هارمه   هارمه یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

روحم روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   ینف   ینف هینبا   هینبا تاریمعت   تاریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

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

2001001221000193 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893338 :: هرازه هرازه :: 1401/08/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوخ  ناذلهم  لپ  یزلف  هدرن  بصن  هیهت و  یلیمکت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یوخ  ناذلهم  لپ  یزلف  هدرن  بصن  هیهت و  یلیمکت و  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,201,955,414 یلام :  دروآرب 

لایر   610,097,771 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  هیمورا -  یبرغ -  ناجیابرذآ   ، 5719877181 یتسپ :  دک  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

2001001159000124 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893460 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب  قباطم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دروآرب قباطم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,773,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  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

لپلپ یزلف   یزلف هدرن   هدرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   یلیمکت   یلیمکت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1313

لاح لاح ردرد   نیزوت   نیزوت ناماس   ناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تمدخ   تمدخ وو   هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، ءاقترا ءاقترا ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع
روحم روحم   w imwim  تکرح تکرح
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ءایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5893566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدرجورب دیهش  هژورپ  رد  یزیر  نتب  یدنب و  بلاق  یدنبروتامرآ ،  ) اج رد  نتب  زینرق  یارجا  ینتب و  هتخاس  شیپ  تاعطق  تخاس  تایلمع  زا  یشخب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دابآ دیعس  یرتم   76)

لایر  700/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو یدرجورب -  دیهش  هژورپ  هاگراک  لامش -  تمس  هب  راثیا -  نادیم  زا  دعب  یدتهم - نابایخ  هواس  نابوتا  لپ  هب  هدیسرن  برغ -  هب  قرش  ناگدازآ  نارهت -  :: سردآ سردآ
اه نامیپ  روما 

( نایدارم سدنهم  یاقآ   ) اب ای 5634475316   021-66833017 :: 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

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

89854 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

karaj.ir :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893685 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننازرل طوطخ  یقفا و  مئالع  یارجا  یتلافسآ و  یاه  هاگتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ و  نیرباع  یاه  هاگرذگ  یروحم و  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

اجاج ردرد   نتب   نتب زینرق   زینرق یارجا   یارجا وو   ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ تاعطق   تاعطق تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع زازا   یشخب   یشخب ناونع : : ناونع 1515

وو یقفا   یقفا مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   یتلافسآ   یتلافسآ یاه   یاه هاگتعرس   هاگتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع یاه   یاه هاگرذگ   هاگرذگ وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
هدننازرل هدننازرل طوطخ   طوطخ
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

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

زا 123 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3b3nqnb455xte?user=37505&ntc=5893566
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5893566?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/939s74wbwxlys?user=37505&ntc=5893685
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5893685?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/08/07هرامش هبنش  زور  تعاس 10  زا   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تعاسات 19 

urmia.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یا 1/05  هقطنم  بیرض  یرسالاب 1/41 و  بیرض  اب  لاس 1401  هینبا  تسرهف  ساسا  رب  ولیزرط  هاگلیس  راوید  یور  رب  یراذگ  هدرن  لیردراگ و  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
13/987/461/074 هصقانم ، هیاپ  غلبم  یرادناتسا 2 -  یزیر  همانرب  تنواعم  هلماش  یاه  همانشخب  ساسا  رب  لیدعت  لامعا  اب  عوطقم و  تروصب  هاگراک  زیهجت 

یسمش هام   6 دادرارق تدم  لایر 

هینبا لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.urmiairنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5894066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یمومع  رباعم  یاهولبات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  31/573/364/300 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

هاگلیس هاگلیس راوید   راوید یور   یور ربرب   یراذگ   یراذگ هدرن   هدرن وو   لیردراگ   لیردراگ داجی   داجی ناونع : : ناونع 1717

رهش رهش حطس   حطس یمومع   یمومع رباعم   رباعم یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001090723000106 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894769 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هقطم 8  رد  یلع  ماما  راولب  یا و  هفرح  ینف و  یقرش ، ماما  راولب  یکیفارت  درس  کیلیرکا  گنر  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
گنر  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

8,824,934,300 یلام :  دروآرب 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   441,246,715 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973793 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس کیلیرکا   کیلیرکا گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 123 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003958000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894876 :: هرازه هرازه :: 1401/08/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  رد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناتسا رد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحم زا  دیدزاب  .دوش  یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  تادنتسم  کرادم و  هیلک  .دیئامن  هجوت  هدش  یراذگراب  کرادم  هب  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  لیوحت  ررقم  دعوم  رد  لک  هرادا  هناخریبد  هب  هدش  موم  رهم و  تادنتسم  کرادم و  کیزیف  .دشابیم  یمازلا  دیدزاب  مرف  لیمکت  هژورپ و 
14:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هلغ و لک  هرادا  یتسیزهب -  بنج  یبرغ -  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  نادهاز   ، 9817678863 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریاس5893116 هارمه  هب  ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  دنمشوه  یاه  متسیس  هعسوت  حرط 
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنیروتینام5893152 نلاس  زیهجت  هحفص 5)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2020

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5893268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  ( ISMS) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت ی  یزاس و  هدایپ  یحارط ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092570000041 زاین :  هرامش 

( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

شرافس 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  هتفریذپ  یناریا  یالاک  طقف  دوجو  تروصرد.دشاب  یم  ناشاک  هقطنم ی  نامرد  تیریدم  تهج  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55441170-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا یسیون  هخسن  هناماس  یراد  هگن  ینابیتشپ و  هعسوت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000314 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کینورتکلا یسیون  هخسن  هناماس  یراد  هگن  ینابیتشپ و  هعسوت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  هب  عاجرا 

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

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم ( ( ISMSISMS )) تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت  یی   هیهت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 2 12 1

کینورتکلا کینورتکلا یسیون   یسیون هخسن   هخسن هناماس   هناماس یراد   یراد هگن   هگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هعسوت ،  ،  هعسوت 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 :
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نارهت ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  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 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشهوژپ هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005555000036 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
مان یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  یجنسرظن  همانشسرپ و  بو  تحت  لوژام  ناونع  یرازفا  تخس  لفق  اب  یربا  سنسیال و   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ون هدنیآ  روانف  نیتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ون  یآ  یتراجت 
هتسب 850 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناربا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت ناتسا  هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  رد  همانشسرپ :  لیمکت  لحم 

 . تسا یمازلا  مالعتسا  مرف  قاصلا   . دشاب یم  تسویپ  هب  یشهوژپ  یاه  حرط  تاعالطا 

1651999943 یتسپ :  دک  ناجرم پ293 ،  جرب  بنج  قرش  لانیمرت  یوربور  دنوامد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71392136-021  ، 71392100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77291608-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس لفق   لفق اباب   یربا   یربا وو   سنسیال   سنسیال   DVDDVD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاباگم تنرتنیا 200  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000180 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

تیاباگم 200 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

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

سامت 09171459380 هرامش  طسق  هس  تخادرپ  تیاغل 1402/9/1  زا 1401/9/1 هام  تدم 12  هب  تنرتنیا  تیاباگم  دیرخ 200 هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  زبس  یاضف  اهکراپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893828 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/08/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  زا  ینابیتشپ  زیهجت و  ریمعت ، تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یاه متسیس  ناگدنشورف  هبتر - دقاف   main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هئارا و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر -  دقاف  تاطابترا  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف  یتظافح - 

نامزاس هناخریبد  ییابطابط 7  یضاق  شبن  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131293531 :: نفلت :: ets.mashhad.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

تیاباگم تیاباگم   200200 تنرتنیا   تنرتنیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   زیهجت   زیهجت ریمعت ، ، ریمعت تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2525

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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همانرب تامدخ  هئارا  هارمه  هب  تعاس  تبث  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  هیولسع ،  هقطنم  ناروتسر  هناماس  یربهار  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ICT/1401/15 دادرارق تامدخ  حرش  ساسا  رب  یسیون 

1101001034004229 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

کی تدم  هب  یسیون  همانرب  تامدخ  هئارا  هارمه  هب  تعاس  تبث  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  هیولسع ،  هقطنم  ناروتسر  هناماس  یربهار  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ICT/1401/15 دادرارق تامدخ  حرش  ساسا  رب  لاس 

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

83763822-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  بو  تحت  یهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001091000144 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هخسن 8 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079287-021  ، 23079102-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22028081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناروتسر ناروتسر هناماس   هناماس یربهار   یربهار وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2626

بوبو تحت   تحت یهرازفا   یهرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هئارا  یاه  هتساوخو  تسویپ  ینفو  یصاصتخا  طیارش  اب  تلم  کناب  نایرتشم  یناکم  دات  رازفا  مرن  هعسوتو  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دادرارق  کفیال  ءزج  هک  امرف  راک  طسوت 

1101020029000070 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  بونج  یتسپ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه هتساوخو  دادرارق  تسویپ  ینفو  یصاصتخا  طیارش  اب  تلاسر  کناب  کج  هتسد  اهکناب  هب  طوبرم  روما  صوصخم  رازفا  مرن  ینابیتشپو  هعسوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب 09122751101 سامت  هداز  دسا  یاقآ  اب  یگنهامه  یاربو  دامن  هعلاطم  ار  تسویپ  اهلیاف  تسا  دنمشهاوخ   . هدش هئارا 

1318915513 یتسپ :  دک  هقبط 4 ،  تسپ  هزیناکم  نامتخاس  رگشل  هارراهچ  یبونج  رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66973399-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66450947-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هئارا   هئارا یاه   یاه هتساوخو   هتساوخو تسویپ   تسویپ ینفو   ینفو یصاصتخا   یصاصتخا طیارش   طیارش اباب   تلم   تلم کناب   کناب نایرتشم   نایرتشم یناکم   یناکم دات   دات رازفا   رازفا مرن   مرن هعسوتو   هعسوتو ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   دادرارق   دادرارق کفیال   کفیال ءزج   ءزج هکهک   امرف   امرف راک   راک طسوت   طسوت

2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  ربراک  دادعت 250  اب  سوریو  یتنآ  سنسنیال  دیرخ  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003850000054 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ردب هدننک  هضرع  عجرم  ردنفید  تیب  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  امنهار  هچرتفد  سنسیال و  تراک  هارمه  هب   DVD هربراک کت  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

کیرتکلا
تس 250 دادعت : 

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

کرادم طیارش  ساسا  رب  دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض  دشاب و  یم  یهد  تمیق  هئارا  رد  تلوهس  تهج  افرص  هباشم و  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تمیق  هئارا  یتسویپ 

3519734953 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یرادزیخبآو  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31601000-023  ، 33460972-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33464615-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط ربراک   ربراک   250250 دادعت   دادعت اباب   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسنیال   سنسنیال دیرخ   دیرخ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هربراک هس   ) 21 هخسن اروامیرپ  رازفا  مرن  یوررب  بصن  لباق   10 هخسن اروامیرپ  ناینرپ  زاس  یسمش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000196 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مان یددع  یکیتسالپ 1  باق  ما 2016  رآ  یس  کیمانیاد  تفاسورکیام  یسمش  میوقت  زاس و  یسراف  سنسیال  اب  ینامزاس  بو  تحت   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

دیرب تیریدم  یاه  هناماس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  تیریدم  یاه  هناماس  یتراجت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات زا  زور  لیوحت 7  تلهم.مظعم  مناخ  نفلت 09132029679  اب  ییوگخساپ.دامن  یراذگتمیق  هدش  مالعا  حرش  قبط.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدش  یرادیرخ  رازفا  مرن  تهج  هلاسکی  یبتک  همانتنامض  هئارا  هب  مزلم  مالعتسا  هدنرب.دشابیم  غالبا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هربراک هربراک هسهس    ) ) 2 12 1 هخسن هخسن اروامیرپ   اروامیرپ رازفا   رازفا مرن   مرن یوررب   یوررب بصن   بصن لباق   لباق   1010 هخسن هخسن اروامیرپ   اروامیرپ ناینرپ   ناینرپ زاس   زاس یسمش   یسمش ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  رابخا  یکینورتکلا  نتلوب  لاسرا  هیهت و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000320 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ  39902 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحتف

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم رابخا   رابخا یکینورتکلا   یکینورتکلا نتلوب   نتلوب لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5894684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یت  یآ  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000276 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسحاصافم هئارا  ینف و  دات  زا  سپ  تخادرپ   22165731: ینفدحاو  22166413 یعفار یاقآ  : یلام سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  تامدخ / / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یتیت   یآیآ   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسارپسک سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000181 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 75 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروص  رد.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07433337219 - 09178452250 .ههام تخادرپ.ددرگیم 3  عوجرم  الاک  دیرخ  تسیل  ای  قباطت 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسارپسک یکسارپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000182 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زیربت داریپ  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  شیوداپ  هتفرشیپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 2416 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

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

مدع تروص  رد.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07433337219 - 09178452250 .ههام تخادرپ.ددرگیم 3  عوجرم  الاک  دیرخ  تسیل  ای  قباطت 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  ( DLP  ) هداد تشن  زا  یریگولج  راکهار  رارقتسا  نیمات و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000322 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

39903858 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

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3434

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم ( ( DLPDLP  ) ) هداد هداد تشن   تشن زازا   یریگولج   یریگولج راکهار   راکهار رارقتسا   رارقتسا وو   نیمات   نیمات تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000067000015 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ربراک 250 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183875348 یتسپ :  دک  هیدهم ،  دجسم  یوربور  - داهج نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34415184-041  ، 34447050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34443602-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  سامت  زکرم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001574000203 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/08/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  عوضوم  تیلاعف  اب  طبترم  کرادم  ریاس  اه و  همانیهاوگ  هموزر ، ندومن  تسویپ 

7618815676 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32116086-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116086-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UltimateUltimate ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   سامت   سامت زکرم   زکرم رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FortiGate FG -1100E لاوریاف هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001448 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FORTI-DB1000 لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت  تسا *  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت   *** دشاب لصاو 

دیریگب سامت  یداهریپ  سدنهم  اب 88115400  تاعالطا  هنوگ  ره 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینما تایلمع  زکرم  تفیش 24*7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000093 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تعاس رفن  3400 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یروانف  دحاو  نفلت 63921022  هرامش  اب  افطل  ماهبا  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FortiGate FG - 1 100EFortiGate FG - 1 100E  لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

تینما تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم   77** تفیش  2424 تفیش ناونع : : ناونع 3939

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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132385  اب  قباطم  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005750 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  رپس  یتراجت  مان   1146L-21107RL لدم هنایار  هکبش  رتلیف  بو  الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/09/30 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-967-1272 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک و هورگلاسکی  یارب   Proxy License Enterprise Guard Sophos UTM XG230 هخسن سوفوس  لاوریاف  سنسیال  دیدمت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

هتسب5894280 رادم  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 69)تراک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتلیف   رتلیف بوبو   ناونع : : ناونع 4040

Proxy License Enterprise Guard Sophos UTM XG230Proxy License Enterprise Guard Sophos UTM XG230 هخسن   هخسن سوفوس   سوفوس لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  SC2 و SC1 زکارم لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001444 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ یاه  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171091437 یگنهامه :  نفلت 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36294933-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52432038 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش دولناد  - 1401/08/18 یگدامآ : مالعا  تلهم   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هلدنگ  تاشاعترا  گنیروتینام  نیالنآ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 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

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

SC2SC2 وو     SC1SC1 زکارم   زکارم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 4242

یزاس یزاس هلدنگ   هلدنگ تاشاعترا   تاشاعترا گنیروتینام   گنیروتینام نیالنآ   نیالنآ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیمن دات  دروم  نیچ  دنه و  تخاس  یاهالاک  دنشاب ، یم  دیئات  دروم  تفن  ترازو   AVL عبانم رد  دوجوم  یاهتکرش  طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
1101093498005459 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   GAS DETECTOR لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8332-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ زاگ تشن   تشن مالعا   مالعا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4444

پولود پولود ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح نالعا   نالعا لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 123 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6q2b9kavsnkbw?user=37505&ntc=5893281
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5893281?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تسویپ تاصخشم  قباطم  پولود  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  لرتنک  زکرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003516 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   KOMTES یتراجت مان   S4-34800 لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 52 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  کایرآ  یتراجت  مان   AVL لدم  w 24 قیرح مالعا  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ناتسلگنا هدنزاس  روشک   FIKE هدنزاس عجرم   FIKE یتراجت مان  لدم 0006-403  یلخاد  روتالوزیا  یاراد  ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

اناداپآ قیرح  هبذاج  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 11 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تاررقم  قبط  یرابتعا  تروصب  باسح  هیوست  دش .  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  بونج  زیختفن  قطانم  یلام  روما  قیرط 

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

23311-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاطبا تروصنیا  ریغ  رد  دوش  عارجا  دیاب  ینف  رتفد  دات  یگنهامه و  اب.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخ  رد  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگیم

1101030708000464 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اپیاس وردوخ  هواک  تاعطق  نیمات  یسدنهم و  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  دنولا  یتراجت  مان  لدم 1392  قیرح  ءافطا  یناشن  شتآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732205-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame scanner تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001082 زاین :  هرامش 

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

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646

flame scannerflame scanner ناونع : : ناونع 4747
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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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  مزاول  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001960 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
راک بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   PS50 لدم  V 24 ژاتلو  AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0003-10  یناشن  شتآ  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دنلریا هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   VRC یتراجت مان   Vantage 32 Tone Sounder Shallow Base لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نمیا یاه  هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   EA-09-0010 لدم روتکتد  دربراک  یناشن  شتآ  تازیهجت  هیاپ  الاک :  مان 

داگراساپ
ددع 40 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AIR-SENSE هدنزاس عجرم   MICRA 25 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یرزیل  هلول  کت  هدنکم  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

تایه
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
متسیس باهش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایاس  یتراجت  مان   AF-S92 لدم قیرح  مالعا  راد  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت هیاپ   هیاپ قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ دود -  -  دود روتکتد   روتکتد هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم قیرح (  (  قیرح مالعا   مالعا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4848
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ناتسزوخ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5894287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها رهشهام  یاهرابنا  قیرح  مالعا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005598000026 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135653111 یتسپ :  دک  کالپ 204 ،  یدوریش  نابایخ  شبن  یتخت  مویداتسا  چیپ  هیناما  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363054-061 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5894288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها رهشهام  یاهرابنا  قیرح  مالعا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005598000026 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135653111 یتسپ :  دک  کالپ 204 ،  یدوریش  نابایخ  شبن  یتخت  مویداتسا  چیپ  هیناما  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363054-061 :: 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

اهرابنا اهرابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4949

قیرح قیرح مالعا   مالعا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001084000058 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل   ) قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل   ) نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414664113 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  یناکشم  روپیلع  نابایخ  رفظ  زا  رتالاب  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88364015-021  ، 88964015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی هبعش 5  یعامتجا  نیمات   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تاحیضوت و  اب  دزی  یعامتجا  نیمات  هبعش 5  رد  قیرح  ءافطا  متسیس  قیرح و  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091765000005 زاین :  هرامش 

دزی جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEX یتراجت مان   FM200 لدم یزوس  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TELEDATA یتراجت مان   ONE لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

اب عبرم ) رتم  دودح 1100 نایعا  اب  هقبط  هس  نامتخاس   ) دزی یعامتجا  نیمات  هبعش 5  رد  بآ ) هیاپ  رب   ) قیرح ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  - ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخ  یاراد  .ربتعم  یتناراگ  یاراد  یناریا و  تالوصحم  اب  مزال و  یاهزوجم  یاراد  تسویپ  تاصخشم 

8916796946 یتسپ :  دک  دیما ،  هچوک  میاق - رظتنم  راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38286614-035  ، 36287430-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36287425-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تاحیضوت   تاحیضوت اباب   دزی   دزی یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات   55 هبعش   هبعش ردرد   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5893400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکافشیپ 09152630800- هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  - ههام 2 تخادرپ - هباشمدکناریا -voip YEALINK T31 نفلت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم عوجرم  هباشم  یالاک  - ددرگ همیمض 
1101000257002437 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

voip YEALINK T31voip YEALINK T31 نفلت نفلت ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  رتسب  رب  دودحمان  یصاصتخا  هیناث  رب  تیب  اگم  تنرتنیا 30  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  یمالعا  غلبم 

1101003544000021 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

هنایار امنراک  هدننک  هضرع  عجرم  هتسب  هلاس  کی  زوجم  اب  الاب  هب  ربراک  جنپ   security suite escan تنرتنیا رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرون ربیف  رتسب  رب  دودحمان  یصاصتخا  هیناث  رب  تیب  اگم  تنرتنیا 30  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  ار  ناتسدرک  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  زا  تیلاعف  زوجم  دیاب  هدنشورف   ، دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن ،  تازیهجت و  هیهت  هنیزه 

6614736771 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  یرادناتسا  بنج  ینیمخ  ماما  جدننس خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177749-087  ، 33177745-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33177745-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا باستحا   باستحا نودب   نودب یمالعا   یمالعا غلبم   غلبم یرون   یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب ربرب   دودحمان   دودحمان یصاصتخا   یصاصتخا هیناث   هیناث ربرب   تیب   تیب اگم   اگم   3030 تنرتنیا   تنرتنیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  لیابوم  لانگیس  هدننک  رارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001085 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاضر میرم  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان   TA-D12FD لدم  MHz 900 سناکرف لیابوم  جاوما  هدننک  تیوقت  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

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

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط لیابوم   لیابوم لانگیس   لانگیس هدننک   هدننک رارکت   رارکت ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  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 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  رتویپماک  یبناج  تازیهجت   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000233 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاورپ نارتسگ  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   CANDD یتراجت مان   KH-1516 لدم تروپ  عون 4   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  یسررب  تهج  تساوخرد  تایئزج  رکذ  اب  روتکاف  شیپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت  -
تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -
هدننک نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

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

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم رتویپماک   رتویپماک یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت -- ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 123 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rz98fzgz3k96f?user=37505&ntc=5893763
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5893763?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رازفا  تخس  ملق  تفه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101093079000971 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

T730BHT730BH  لدم لدم   inin زیاس  1717   زیاس   CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5757
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  یراوید  هداتسیا و  نما  کسویک  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000229 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اریو نما  یروانف  یایند  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ونربیاس  یتراجت  مان   CK10-HIC لدم هنایار  هکبش  تظافح  نما  کسویک  تینما  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

اریو نما  یروانف  یایند  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگیار ینابیتشپ  یراک و  زور  اههاگتسد 30  یزادنا  هار  بصن و  نامز  تدم  هرامش 22029774 -  اب  لاؤس  تروص  رد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  تامدخ  حرش  تامازلا و  هیلک  - دش دهاوخ  دقعنم  ههام  کی  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب  هلاسکی - 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید وو   هداتسیا   هداتسیا نما   نما کسویک   کسویک هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5858
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5893920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sumico لدم  cat6 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000394 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  یرازگراب  تسویپ و  لیاف  قباطم   sumico لدم  cat6 هکبش لباک  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
فالک  20 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  رد  لیوحت  نامز  تدم  هارمه  هب  لدم  تلاصا  یتساوخرد ، لدم  یتناراگ ، ندومن  دیق  هیارا و  تمیق  تسویپ  لیاف  قباطم  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  فذح  هلزنم  هب  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  .دشابیم  یمازلا 

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

3591572-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sumicosumico  لدم لدم   cat6cat6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5959
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سراف ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ چپ  هکبش و  تکوس  هکبش nexans و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003106000133 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یرتسگداد  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 : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هجو 30  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  یرتسگداد و  رابنا  برد  لیوحت 

7137673548 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  ءادهش - نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220470-071  ، 32220369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنپ لنپ چپچپ   وو   هکبش   هکبش تکوس   تکوس وو     nexansnexans هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6060

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

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

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

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

5894110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و لیمکت و  ار  تسویپ  تسیل  تسیاب  یم  هدنشورف.تسا  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  تسیل  قباطم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرازگراب  سپسو  ءاضما 

1101005944000045 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-24 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپسو ءاضما  رهم و  لیمکت و  ار  تسویپ  تسیل  تسیاب  یم  هدنشورف.تسا  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  تسیل  قباطم  هکبش  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یمن  یسررب  روکذم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  .دیامن  یرازگراب 

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو رهم   رهم وو   لیمکت   لیمکت ارار   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تسیاب   تسیاب یمیم   هدنشورف.تسا   هدنشورف.تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دیامن .دیامن یرازگراب   یرازگراب سپسو   سپسو ءاضما   ءاضما

616 1
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روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5894238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  هرامش 30001266 _  اب  کمایپ  لاسرا  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000081 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

کمایپ 15000000 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایدیما 02188900001  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کمایپ کمایپ لاسرا   لاسرا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 6262

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

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

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

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

5894290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قرب  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001244 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راج تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   FPCW236S لدم تانبرک  یلپ  هندب  سنج   2x36 W فورپ رتاو  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 41 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
رون پمال   W 18 یباتهم تنسرولف  پمال  الاک :  مان 

هبعج 82 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زادرپ نایسراپ  یروآ  نف  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 یتراجت مان   m 305 هرقرق یدنب  هتسب  عون   U/UTP لدم  CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
هرقرق 1500 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  یرتم   V 500-300 ژاتلو  H05VC4V - F دک  8x1 mm^2 رادلیش لرتنک  قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 2074 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709446-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هندب   هندب سنج   سنج   22 x36 Wx36 W  فورپ فورپ رتاو   رتاو غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6363
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نارهت قرش  یتایلام  روما  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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5894337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا قبط  ( نهدور داتس  ) نارهت ناتسا  قرش  یتایلامروما  لک  هرادا  هرامش 2  نامتخاس  نفلت  قرب و  هنایار ، هکبش  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم زا  دیدزاب  ترورض  هدش و  یرازگراب 

1101094240000015 زاین :  هرامش 
نارهت قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/15 زاین :  خیرات 
دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش و یرازگراب  دانسا  قبط  ( نهدور داتس  ) نارهت ناتسا  قرش  یتایلامروما  لک  هرادا  هرامش 2  نامتخاس  نفلت  قرب و  هنایار ، هکبش  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحم زا  دیدزاب  ترورض 

3973139111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  راولب  نهدور  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76512800-021  ، 76512700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76502800-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دانسا دانسا قبط   قبط (( نهدور نهدور داتس   داتس )) نارهت نارهت ناتسا   ناتسا قرش   قرش یتایلامروما   یتایلامروما لکلک   هرادا   هرادا   22 هرامش   هرامش نامتخاس   نامتخاس نفلت   نفلت وو   قرب   قرب هنایار ، ، هنایار هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع
لحم لحم زازا   دیدزاب   دیدزاب ترورض   ترورض وو   هدش   هدش یرازگراب   یرازگراب

6464

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

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

زا 123 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v85hftejl536q?user=37505&ntc=5894337
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5894337?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5894513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارادا برد  یولج  الاک  لیوحت  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  (  SFP GLC – LH- SM لوژام  ( تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - امه یزکرم 

1101090049002953 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یفجن الیل  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-SX-MM لدم یرتویپماک  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

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

 - امه یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک  لیوحت  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  (  SFP GLC – LH- SM لوژام  (  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک 

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

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

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارادا تارادا برد   برد یولج   یولج الاک   الاک لیوحت   لیوحت تسا   تسا هام   هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن تسا   تسا هباشت   هباشت تهج   تهج دکدک   ناریا   ناریا ( (   SFP GLC SFP GLC – LH-  SM LH-  SM لوژام   ( ( لوژام ناونع : : ناونع
 - - امه امه یزکرم   یزکرم
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5894550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم تارادا  برد  یولج  الاک  لیوحت  .تسویپ  تسیل  لوژام و  رواپ  هارمهب 2  قمع 100  ضرع 60  متسیس  ایاپ  تینوی  کر 42  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . امه ییامیپاوه 

1101090049002952 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  ایاپ  هدنزاس  عجرم   TETA-42 لدم  80x80 cm زیاس تینوی  هداتسیا 42  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

 . امه ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک  لیوحت  .تسویپ  تسیل  لوژام و  رواپ  هارمهب 2  قمع 100  ضرع 60  متسیس  ایاپ  تینوی  کر 42   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا 

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

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

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم تارادا   تارادا برد   برد یولج   یولج الاک   الاک لیوحت   لیوحت .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل وو   لوژام   لوژام رواپ   رواپ   22 هارمهب   هارمهب   100100 قمع   قمع   6060 ضرع   ضرع متسیس   متسیس ایاپ   ایاپ تینوی   تینوی   4242 کرکر   ناونع : : ناونع
 . . امه امه ییامیپاوه   ییامیپاوه
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ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000033 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 3100 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم کالم  دشاب و  یم  هباشم  یباختنا  یالاکدک  دشاب و  یم  یتسویپ  کرادم  ساسارب  یراذگ  تمیق  دوش  هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ 

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا رورس   رورس اباب   لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 6767
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  یتسیاب  تایلمع  ماجنا  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000195 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم هرامش 09128188493  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دهدرارق  هناماس  ردو  هدومن  نکساو  لیمکت  ار  تسویپ  لیاف  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یرومیت 

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

33145382-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیچاپسید گنیچاپسید ناتخاس   ناتخاس یتارباخم   یتارباخم وو   یرون   یرون ربیف   ربیف تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6868
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هکبش - چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000172 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TT-L-2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

s دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم هکبش - - هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6969
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  عبانم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000118 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشابیم تسویپ  هب  تاصخشم  - 

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

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره  قح  و 

86712146: یدابآ ضیف  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ عبانم   عبانم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5895075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورناوج ص )  ) لوسر ترضح  ناتسرامیب  تاعالطا  یروانف  تخاس  ریز  هکبش و  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030323000112 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دورناوج ص )  ) لوسر ترضح  ناتسرامیب  تاعالطا  یروانف  تخاس  ریز  هکبش و  حالصا  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
تخاس ریز  هکبش و  حالصا   1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفرگ دهاوخ  تروص  امرفراک  هب  لیوحت  هیدأت و  یزادنا و  هار  بصن و  زا  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تخاس   تخاس ریز   ریز وو   هکبش   هکبش حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 7171

هکبش هکبش لباک   لباک هنایار -  -  هنایار سیک   سیک هرقرق -  -  هرقرق هلاناک -  -  هلاناک   88 یریوصت   یریوصت رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 7272
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یرتویپماک مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030114000035 زاین :  هرامش 

هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نیب هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DATAVIDEO هدنزاس عجرم   DATAVIDEO یتراجت مان   SE-2850 لدم هلاناک  یریوصت 8  رسکیم  الاک :  مان 

هژارف نارهت  یللملا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هرقرق الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 832  یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

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 : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود تخادرپ  هدننک و  نیمات  هدهعب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  دشابیم .  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  تسیل  تسا .  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  الاک  لیوحت  زا  دعب  ههام 

3918698786 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یناقلاط  نابایخ  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222080-086  ، 42232030-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226653-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5895092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  ( دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  لماک  تاصخشم  ) هیدهم هژیو  کینیلک  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000129 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان   SFTP لدم  m 1000 لوط  CAT6 A هکبش لباک  الاک :  مان 

سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

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

یگنامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5895115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7373

ویدار ویدار کسید -  -  کسید دراه   دراه  -  - DVIDVI لباک   لباک لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه هکبش -  -  هکبش تراک   تراک هظفاح -  -  هظفاح تراک   تراک لایرس -  -  لایرس هبهب     USBUSB  یتعنص یتعنص لدبم   لدبم ناونع : : ناونع
otg type Cotg type C  لدبم لدبم روتینام -  -  روتینام یمونوگرا   یمونوگرا هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ میسیب -  -  میسیب دیلک   دیلک هحفص   هحفص یتارباخم -  -  یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس

7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرف لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 3  تسیرورض .  مالعتسا 

1101000060000373 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ایراد رویا  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   UPort 1150 لدم لایرس  هب   USB یتعنص لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MSX-M1GN/X CE لدم  GB 1 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناماس شنادارف  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-WN321G لدم  54M LAN USB هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   CLASSIC لدم  GB 750 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان  لدم 1700008822   DVI لباک الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   KING STONE یتراجت مان   GB 240 تیفرظ لدم 004   SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یریما نیسحدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  وکانه  یتراجت  مان   DG999 لدم میسیب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

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

نهیم لماکت  حرط و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   9x22x38 cm زیاس ینهآ  سنج  روتینام  یمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
سیتاد سیدرپ  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   P NET یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   cm 10 زیاس  POT-500 لدم  otg type C لدبم الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیاباگم5893647 تنرتنیا 200  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک5893828 تازیهجت  زا  ینابیتشپ  زیهجت و  ریمعت ، تامدخ  هحفص 15)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5894038 تحت  یهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 15)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5894058SC2 و SC1 زکارم لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 30)هیهت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس5894252 فلخت  تبث  یاهنیبرود  یرادهگن  هحفص 60)ریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5894684 تسیل  قباطم  یت  یآ  هرواشم  هحفص 15)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تساوخرد5894805 قباطم  ( DLP  ) هداد تشن  زا  یریگولج  راکهار  رارقتسا  نیمات و  هحفص 15)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5894826 حرش  هب  سامت  زکرم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هحفص 15)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما5894919 تایلمع  زکرم  هحفص 15)تفیش 24*7  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار5894924 هکبش  رتلیف  هحفص 15)بو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس5894844 هلدنگ  تاشاعترا  گنیروتینام  نیالنآ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 30)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: 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 20 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  ریگ  تعرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000223 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس ورملاس   cm 5 عافترا  90x33 cm زیاس ینلیتا  یلپ  رون  سکلفر  تیلباقاب  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 900 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یناریا  امتح  یداهنشیپ  یالاک  .تسا  یمازلا  یلام  داهنشیپ  ینف و  داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192259-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب یرادرهش   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زاین  دروم  مالقا  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000048 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412002202   50x35 cm داعبا  cm 3 عافترا یا  هداج  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 2032 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 7575

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا وو   تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 7676
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تعرس تیدودحم  یاهولبات  قیقدت  تشادرب و  ) رواشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000135 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تعرس تعرس تیدودحم   تیدودحم یاهولبات   یاهولبات قیقدت   قیقدت وو   تشادرب   تشادرب )) رواشم رواشم ناونع : : ناونع 7777

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

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

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

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

5894252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس ردددرگ  هدننک  تکرش  اضما  رهم و  هب  روهمم  کرادم  هیلک   - نیوزقرهش تعرس  فلخت  تبث  یاهنیبرود  یرادهگنریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نابرهم 09127804072 ددرگ یراذگراب 

1101005084000043 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دحاو 8 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم یتسویپ  کرادم  هب  یهد  تمیق  تهج  - نیوزق یرادرهش  کیفارت  تنواعم  نیوزق  رهش  تعرس  فلخت  تبث  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نابرهم 09127804072 .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ددجم  ددرگ و  هدننک  تکرش  اضما  رهم و  هب  روهمم  یتسویپ  کرادم  هیلک  .ددرگ 

3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227002-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاهنیبرود   یاهنیبرود یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 123 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/djctv4m4rb3a5?user=37505&ntc=5894252
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5894252?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جرک هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیر و دراگ  یکیفارت ،  تازیهجت  اهولبات و  یرادهگن  بصن و  دیرخ و  هژورپ  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هقطنم 3  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نز کمشچ  غارچ 

1101095424000002 زاین :  هرامش 
3 هقطنم جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   T03 لدم  cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134851965 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 3  یرادرهش   - مرا راولب   - رهشرهم - جرک - زربلا جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33293692-026  ، 33293699-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33293699-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ وو   لیر   لیر دراگ   دراگ یکیفارت ،  ،  یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   اهولبات   اهولبات یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش  یراذگراب  هناماس  تسویپ  رد  تاصخشم  اب  جومروخ  یرهش  رباعم  ولبات  ددع  دیرخ 400  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101050079000219 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زیربت تعنص  ناملا  ناوت  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  یراذگراب  هناماس  تسویپ  رد  تاصخشم  اب  جومروخ  یرهش  رباعم  ولبات  ددع  دیرخ 400   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

7561874854 یتسپ :  دک  جومروخ ،  رهشوب  یتشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب هناماس   هناماس تسویپ   تسویپ ردرد   تاصخشم   تاصخشم اباب   جومروخ   جومروخ یرهش   یرهش رباعم   رباعم ولبات   ولبات ددع   ددع   400400 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتسویپ تاصخشم  قبط   ) یناریا ناوخ  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000216 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
 ( یتسویپ تاصخشم  قبط   ) یناریا ناوخ  کالپ  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تسیل قبط  هرقف   1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  هداد  تدوع  بسانم  تیفیک  مدعو  دیئات  مدع  تروصرد   / هطوبرم ناسانشراک  دیئاتو  روتکاف  ذخاو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یتسویپ طیارش  قبط  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هطوبرم  یاه  هنیزه  هیلکو 

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  رسایک 1401 - الکیلاع  روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000343 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) یناریا یناریا ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8181

لوا لوا دیدجت   دیدجت - - 140 1140 1 رسایک   رسایک الکیلاع   الکیلاع روحم   روحم یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود دبدجت  هاگولگ - اکن و  رهشهب ، یاه  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000344 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسادنف هیاپاب  لوفاروا  هلاس  7 گنربشاب ولبات  هداج  کیفارترادناتسا  قبط  یلیر  ولبات  سنج  ) امنهار ولبات  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط  لماک 

1101094667000043 زاین :  هرامش 
وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  لوبق  دروم  ینفداتزا  دعب  ولبات  لیوحت  .دش  دهاوخ  لامعا  تاررقم  قبط  تاروسک  هیلک  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تقد  تسویپ  لیاف  هب  امتح  .دوب  دهاوخ  هدننک  نیمات  اب  بصن 

5867113115 یتسپ :  دک  وکام ،  دازآ  هقطنم  نامتخاس  ناگرزاب  وکام  تیزنارت  هداج  رتمولیک 2  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3100-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34377979-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود دبدجت   دبدجت هاگولگ - - هاگولگ وو   اکن   اکن رهشهب ، ، رهشهب یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8383

امنهار امنهار ولبات   ولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 123 ھحفص 67 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5893912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تومیر هارمه  هب  رتم  لوط 5  هب  یکینورتکلا  مشچ  هارمهب  کیتاموتا  ییوردوخ  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003517000021 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اواف رتسگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اواف  رتسگ  مایپ  هدنزاس  عجرم   PD-200 لدم ییوردوخ  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  زربلا  ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3135953774 یتسپ :  دک  کالپ 248 ،  هدیمهف - دیهش  نادیم  یبونج  علض   - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32607-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32756067-026 :: 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

تومیر تومیر هارمه   هارمه هبهب   رتم   رتم   55 لوط   لوط هبهب   یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ هارمهب   هارمهب کیتاموتا   کیتاموتا ییوردوخ   ییوردوخ دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 8585

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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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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  تاموتا  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000321 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903943 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
ایور ییاضر  یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: 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  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم تاموتا   تاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000395 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   2 020 هیوست   هیوست دوش   دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 123 ھحفص 70 
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زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن یاه  نیبرود  مالقا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن مادقا  الاک  لاسرا  هب  تبسن  مالعا  زا  سپ  هلصافالب  رایتخا  رد  دودحم  نامز  هب  هجوت  اب  تسیاب  یم  هدنرب  هدننک  نیمات 

1201003731000040 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قباطم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکافشیپ  لاسرا 

3153613111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نامتخاس  سای 2  یوک  رهش  ییاجر  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447369-026  ، 34446799-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34447072-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعا مالعا زازا   سپسپ   هلصافالب   هلصافالب رایتخا   رایتخا ردرد   دودحم   دودحم نامز   نامز هبهب   هجوت   هجوت اباب   تسیاب   تسیاب یمیم   هدنرب   هدنرب هدننک   هدننک نیمات   نیمات یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 . . دیامن دیامن مادقا   مادقا الاک   الاک لاسرا   لاسرا هبهب   تبسن   تبسن

8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست 
1201001036000392 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا سپسپ   زور   زور تسیب   تسیب هیوست   هیوست دوش   دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت

8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست 
1201001036000393 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور تسیب   تسیب هیوست   هیوست دوش   دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست 
1201001036000391 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا سپسپ   زور   زور تسیب   تسیب هیوست   هیوست دوش   دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت

9191
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  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 08 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5894138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات ددرگیم  دیکات  انمض  تسا .  رظن  دروم  یتسویپ  تسیل  حرش  اب  قباطم  انیع  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب نادهاز  رهش  یموب  امتح  هدننک 

1101005011000205 زاین :  هرامش 
یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دمحم هدننک  هضرع  عجرم  یدنوامد  یقت  یلع  دمحم  هدنزاس  عجرم  دراگیداب  یتراجت  مان   BPR-IPC5-WL-335 لدم  IP تلوب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یدنوامد یقت  یلع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یراذگراب  تازیهجت  تمیق  تایئزج  حرش  اب  ار  شورف  روتکاف  تمیق  داهنشیپ  مالعا  رب  هوالع  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: 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

نیمات نیمات ددرگیم   ددرگیم دیکات   دیکات انمض   انمض تسا .  .  تسا رظن   رظن دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم انیع   انیع هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب نادهاز   نادهاز رهش   رهش یموب   یموب امتح   امتح هدننک   هدننک

9292
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هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - باهذ لپرس  هاگنامرد  هکبش  بصن  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090145000012 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 1000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، نامرد تیریدم  ناناوجون - ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  یوربور  نمهب  هار 22  هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715664546 یتسپ :  دک 

38212715-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212712-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم -- تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   -- باهذ باهذ لپرس   لپرس هاگنامرد   هاگنامرد هکبش   هکبش بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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 08 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5894225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف یلام و  تاداهنشیپ  تسا )  هباشم  دک  ناریا  دوش ( عوجر  تسویپریوصت  هب  رتشیب  تاحیضوت  (TOP DRIVE ) 0030123 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  ازجم  روطب 

1101093985005728 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هزاس عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HYTEC یتراجت مان   PIPE CRUISER یتعنص بالضاف  بآ و  یاه  هکبش  یسرزاب  یلاتیجید  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
ناهج رهگ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL یتراجت مان   QXX0258900 لدم  Dell Optilex 780MT for Offline Encoder رورس الاک :  مان 
متسیس ناریا  هدننک 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

یهاگشناد داهج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   TEFICO هدنزاس عجرم   Top Drive TDS-11SA لدم یرافح  لکد  راود  یرافح  نیشام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا ازجم  روطب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا )  هباشم  دک  ناریا  دوش ( عوجر  تسویپریوصت  هب  رتشیب  تاحیضوت  (TOP DRIVE ) 0030123 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرافح یرافح لکد   لکد راود   راود یرافح   یرافح نیشام   نیشام رورس -  -  رورس -- یتعنص یتعنص بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   یاه   یاه هکبش   هکبش یسرزاب   یسرزاب یلاتیجید   یلاتیجید یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  مرف  طیارش  تاصخشم و  ساسا  رب  لیودنول  دیدج  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم هدنرب  هدهعرب  تشر  رابنا  هب  لیوحت  هنیزه  )

1101004854000061 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TVT هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KN-1621E لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لیوحت  هنیزه   ) تسویپ یاه  مرف  طیارش  تاصخشم و  ساسا  رب  لیودنول  دیدج  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم هدنرب  هدهعرب  تشر  رابنا 

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  هتسبرادم - نیبرود  ریواصت  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049002948 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نولیجیوآ  یتراجت  مان   4C-ACC5-STD لدم هتسب  رادم  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 320 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هوحن تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  امه -  یزکرم  تارادا  برد  یولج  لیوحت  - هتسبرادم نیبرود  ریواصت  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک  تسا  هام  هس  تخادرپ 

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

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

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن تراک   تراک ناونع : : ناونع 9696
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5894380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000125 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
روشک ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2125LE-ADF28KM-G1 لدم لسکیپاگم  ماد 5  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 250 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطت مدع  تروصردودشابیم  هدنشورف  هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  ربارب  / یناریا / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  / دشابیم ههامکیروتکاف  هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5894594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  شزومآ  یزادنا و  هار   ، بصن تسویپ ، ) طیارش  تسیل و  قبط  تازیهجت (  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091000000013 زاین :  هرامش 

رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت   هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ار  یداهنشیپ  غلبم  دشاب  یم  تسویپ  مالعتسا  رد  تکرش  یمومع  طیارش  زاین و  دروم  یاهالاک  تاصخشم  تسیل  تسا .  هباشم  اهالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 32704982 هرامش  دشاب ) یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  دیئامن ( یراذگراب  تسویپ  تسیل  هجوت 

3135933151 یتسپ :  دک  رذب ،  لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم  هدیمهف   دیهش  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32702859-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32709405-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس5894252 فلخت  تبث  یاهنیبرود  یرادهگن  هحفص 60)ریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5894373 ( یتسویپ تاصخشم  قبط   ) یناریا ناوخ  کالپ  هحفص 60)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینابیتشپ و5893460 تمدخ و  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  یزادنا ، هار  بصن و  ، ءاقترا ریمعت ،
روحم  wim تکرح لاح  رد  نیزوت  ناماس  یرادرب  هرهب 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار  ، ، بصن بصن تسویپ ، ) ، ) تسویپ طیارش   طیارش وو   تسیل   تسیل قبط   قبط تازیهجت (  (  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

پولود5893339 ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  لرتنک  هحفص 30)زکرم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شتآ5894261 تازیهجت  هیاپ  قیرح -  مالعا  ریژآ  دود -  روتکتد  هیذغت -  عبنم  قیرح (  مالعا  مزاول 
 ( یناشن

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اهرابنا5894287 قیرح  مالعا  هحفص 30)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5894288 مالعا  هحفص 30)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اب5894779 دزی  یعامتجا  نیمات  هبعش 5  رد  قیرح  ءافطا  متسیس  قیرح و  مالعا  متسیس  یارجا 
تسویپ تاصخشم  تاحیضوت و 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5894058SC2 و SC1 زکارم لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 30)هیهت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریاس5893116 هارمه  هب  ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  دنمشوه  یاه  متسیس  هعسوت  حرط 
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5894373 ( یتسویپ تاصخشم  قبط   ) یناریا ناوخ  کالپ  هحفص 60)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000282000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893212 :: هرازه هرازه :: 1401/08/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار و لکهرادا  ددرت  نوناق  نامتخاس  رتائت  یفمآ  لرتنک ) قاتا  شیامن +  ریوصت +  توص +  متسیس   ) تازیهجت یزادناهار  بصن و  دیرخ +  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یاهداج  لقن  لمح و 

نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لکهرادا ددرت  نوناق  نامتخاس  رتائت  یفمآ  لرتنک ) قاتا  شیامن +  ریوصت +  توص +  متسیس   ) تازیهجت یزادناهار  بصن و  دیرخ +  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نامرک  بونج  یاهداج  لقن  لمح و  یرادهار و 
17,861,185,550 یلام :  دروآرب 

لایر   893,059,278 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/11/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تفریج یناشن : هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب هدایپ  رباع  ضرع  یاههاگرذگ  یزاس  بسانم  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هقطنم 3  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایانیبان نیلولعم و  ددرت 

1101095424000001 زاین :  هرامش 
3 هقطنم جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134851965 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 3  یرادرهش   - مرا راولب   - رهشرهم - جرک - زربلا جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33293692-026  ، 33293699-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33293699-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس رتائت   رتائت یفمآ   یفمآ لرتنک ) ) لرتنک قاتا   قاتا شیامن -  -  شیامن ریوصت -  -  ریوصت توص -  -  توص متسیس   متسیس  ) ) تازیهجت تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9999

یارب یارب هدایپ   هدایپ رباع   رباع ضرع   ضرع یاههاگرذگ   یاههاگرذگ یزاس   یزاس بسانم   بسانم یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد   هقطنم  33   هقطنم یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع
نایانیبان نایانیبان وو   نیلولعم   نیلولعم ددرت   ددرت

100100
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریاس5893116 هارمه  هب  ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  دنمشوه  یاه  متسیس  هعسوت  حرط 
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یفمآ5893212 لرتنک ) قاتا  شیامن -  ریوصت -  توص -  متسیس   ) تازیهجت یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
نامتخاس رتائت 

هحفص 14) ددرت  ( ددرت

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

یزاس5893898 بسانم  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هقطنم 3  یرادرهش 
نایانیبان نیلولعم و  ددرت  یارب  هدایپ  رباع  ضرع  یاههاگرذگ 

هحفص 14) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس5894252 فلخت  تبث  یاهنیبرود  یرادهگن  هحفص 60)ریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000268 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893416 :: هرازه هرازه :: 1401/08/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، تفج یناشن 30  شتآ  همکچ  ، ددع یناشن 30  شتآ  هالک   ، تسد قیرح 30  عفد  تکروا  راولش و   ) لماک یدارفنا  تازیهجت  یتایلمع و  هسبلا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفج ) شکتسد 55 

جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  همکچ  ، ددع یناشن 30  شتآ  هالک   ، تسد قیرح 30  عفد  تکروا  راولش و   ) لماک یدارفنا  تازیهجت  یتایلمع و  هسبلا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( تفج شکتسد 55  تفج ،  30

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,015,000,000 نیمضت :  غلبم 

طبترم هموزر  همانساسا و  نیمضت :  تاحیضوت 
رتاهت   % 37/22

13:00 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش نامتخاس  - لالبراولب  - دیحوت نادیم   - جرک  ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شتآ شتآ هالک   هالک  ، ، تسد تسد   3030 قیرح   قیرح عفد   عفد تکروا   تکروا وو   راولش   راولش  ) ) لماک لماک یدارفنا   یدارفنا تازیهجت   تازیهجت وو   یتایلمع   یتایلمع هسبلا   هسبلا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
شکتسد شکتسد تفج ، ، تفج   3030 یناشن   یناشن شتآ   شتآ همکچ   همکچ ،، ددع ددع   3030 یناشن   یناشن

10 110 1
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نارهت هبعش 14  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروضح دیدزاب  ددرگ  ) هعلاطم  تسویپ   ) یلک دراوم  قیرحدض و  برد  بصن  نامتخاس و  هب  روتارنژ  زا  یشک  لباک  دراوم  زیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا 

1101090675000004 زاین :  هرامش 
نارهت هدراهچ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یروضح  دیدزاب  ددرگ  ) هعلاطم  تسویپ   ) یلک دراوم  قیرحدض و  برد  بصن  نامتخاس و  هب  روتارنژ  زا  یشک  لباک  دراوم  زیر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1495613141 یتسپ :  دک  وردوخ ،  ناریا  یوربور  جرک  نارهت  نابوتا  هدراهچ  رتمولیک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44199382-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44199382-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرحدض قیرحدض برد   برد بصن   بصن وو   نامتخاس   نامتخاس هبهب   روتارنژ   روتارنژ زازا   یشک   یشک لباک   لباک دراوم   دراوم زیر   زیر ناونع : : ناونع 102102
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یبونج ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  قیرح  دض  فانک  راوید  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050239000012 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم قیقد  تعنص  سیتاد  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 7 تماخض  200x50 cm داعبا قیرح  دض  یطاسبنا  نریاتسا  یلپ  هتخاس  شیپ  راوید  الاک :  مان 

قیقد تعنص  سیتاد  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  قیرح  دض  فانک  راوید  یارجا 

هدننک نیمات  اب  ینوناق  تاروسک  و  باهذ ) بایا و  ناکسا  لمح  تایلام  همیب  ) اه هنیزه  هیلک 
هطوبرم سانشراک  دات  زا  سپ  غلابم  تخادرپ 

9719866876 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  ص ،)  ) مظعا ربمایپ  راولب  دنجریب ، دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400478-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400106-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

پولود5893339 ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  لرتنک  هحفص 30)زکرم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

راولش و5893416  ) لماک یدارفنا  تازیهجت  یتایلمع و  هسبلا  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
، تفج یناشن 30  شتآ  همکچ  ، ددع یناشن 30  شتآ  هالک   ، تسد قیرح 30  عفد  تکروا 

شکتسد

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

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

قیرح5893609 ءافطا  یناشن  شتآ  هحفص 30)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرحدض5893623 برد  بصن  نامتخاس و  هب  روتارنژ  زا  یشک  لباک  دراوم  هحفص 7)زیر  قیرح  ( قیرح

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

شتآ5894261 تازیهجت  هیاپ  قیرح -  مالعا  ریژآ  دود -  روتکتد  هیذغت -  عبنم  قیرح (  مالعا  مزاول 
 ( یناشن

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اهرابنا5894287 قیرح  مالعا  هحفص 30)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط قیرح   قیرح دضدض   فانک   فانک راوید   راوید یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 103103
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

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

قیرح5894288 مالعا  هحفص 30)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5894320 لیاف  قبط  قیرح  دض  فانک  راوید  هحفص 7)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5894323 ءافطا  مالعا و  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

اب5894779 دزی  یعامتجا  نیمات  هبعش 5  رد  قیرح  ءافطا  متسیس  قیرح و  مالعا  متسیس  یارجا 
تسویپ تاصخشم  تاحیضوت و 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5893281 تشن  مالعا  هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

پولود5893339 ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  لرتنک  هحفص 30)زکرم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شتآ5894261 تازیهجت  هیاپ  قیرح -  مالعا  ریژآ  دود -  روتکتد  هیذغت -  عبنم  قیرح (  مالعا  مزاول 
 ( یناشن

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نادابآ هاگدورف   :: 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  سالپومسا  نیبرود  زنل و  هارمه  هب  نونک  نیبرود  دیرخ  تهج  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005423000043 زاین :  هرامش 

نادابا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدابآ انیم  یدمحم  ناوج  هدننک  هضرع  عجرم  نونک  یتراجت  مان   T99 لاتیجید یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  لیمکت ، یتسویپ  مرف 

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  نادابآ  هاگدورف  برد  ات  الاک  لاسرا  هنیزه 
یدارم یاقآ  لاوس 09165801009  هنوگره  تهج  سامت  هرامش 

6313761864 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یمج  هلا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53366495-061  ، 53366477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53366497-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سالپومسا   سالپومسا نیبرود   نیبرود وو   زنل   زنل هارمه   هارمه هبهب   نونک   نونک نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ تهج   تهج هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 104104
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SONY NX5R یرادربملیف نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000227 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتشد رادناهج  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   NX5 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع یراذگراب -  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  - ربتعم یتناراگ  یاراد  الاک  نیمضت - الاک  تلاصا  تسین -  لوبق  لباق  نیزگیاج  لدم  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف  - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - هدننک نیمات  فذح  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط  نزیوومرت -  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000168 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا دهم  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   TI10 لدم یتعنص  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریش 03431251182 سدنهم  ینف  لاوس  دوش  یرازگراب  هدننک  نیمات  کرادم  اب  هارمه  ددجم  لیمکت و  امتح  امتح  امتح  مالعتسا  هخسن  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520003-034  ، 32520501-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520729-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SONY SONY NX5RNX5R یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105

نزیوومرت نزیوومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نواعت 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  رزیاهنس  یتسد  میس  یب  نوفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000229 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   EW135 لدم میس  یب  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج  یا  هراتس  لدم  هکت  هس  هداتسیا  نوفورکیم  هدنرادهگن  هظفحم  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   IKEGAMI یتراجت مان  لاتیجید  نیبرود  دربراک   T-430 لدم یزلف  تکارب  الاک :  مان 

IKEGAMI هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا لبق  افطل  افطل  .ددرگ  یم  بوسحم  لطاب  هباشم  یالاک  تمیق  مالعا  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تدوع  تروص  نیا  ریغ  رد  .دشاب  لصا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  مالقا  هیلک  ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  تمیق  مالعا 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریاس5893116 هارمه  هب  ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  دنمشوه  یاه  متسیس  هعسوت  حرط 
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قبط5893312 سالپومسا  نیبرود  زنل و  هارمه  هب  نونک  نیبرود  دیرخ  تهج  هباشم  دکناریا 
تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

5893363SONY NX5R یرادربملیف هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

رد5893915 دودحم  نامز  هب  هجوت  اب  تسیاب  یم  هدنرب  هدننک  نیمات  یتراظن  یاه  نیبرود  مالقا  نیمات 
 . دیامن مادقا  الاک  لاسرا  هب  تبسن  مالعا  زا  سپ  هلصافالب  رایتخا 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   رزیاهنس   رزیاهنس یتسد   یتسد میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع 107107

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

رظن5894138 دروم  یتسویپ  تسیل  حرش  اب  قباطم  انیع  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
 . دشاب نادهاز  رهش  یموب  امتح  هدننک  نیمات  ددرگیم  دیکات  انمض  تسا . 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیشام5894225 رورس -  - یتعنص بالضاف  بآ و  یاه  هکبش  یسرزاب  یلاتیجید  یرادرب  ریوصت  نیبرود 
یرافح لکد  راود  یرافح 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تعرس5894252 فلخت  تبث  یاهنیبرود  یرادهگن  هحفص 60)ریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم5894253 نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 69)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5894280 رادم  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 69)تراک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5894373 ( یتسویپ تاصخشم  قبط   ) یناریا ناوخ  کالپ  هحفص 60)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 69)نیبرود5894380 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نزیوومرت5894559 هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود5894594 شزومآ  یزادنا و  هار   ، بصن تسویپ ، ) طیارش  تسیل و  قبط  تازیهجت (  دیرخ 
هتسبرادم

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5894815 لیاف  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  رزیاهنس  یتسد  میس  یب  هحفص 15)نوفورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5894876 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  هحفص 15)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5893160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  تاقلعتم  زاس و  هریخذ  هاگتسد  یدنبرکیپ  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نئورتیس اپیاس  تکرش  دیرخ  دحاو  ناتسدرا ، هداج  رتمولیک 14  ناشاک   :: سردآ سردآ

:: 031-55811824 و 031-55811810 نفلت :: WWW.SAIPA-CITROEN.COMنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه هارمه  هب  یپ  چا  جیروتسا  تهج  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000227 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   D2700 لدم  SFF Disk Enclosure زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   MSA 2050 SAN Dual Controller SFF لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک 

ددع 13 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: تاصخشم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HPE MSA 2050 SFF Disk Enclosure

HPE MSA 1.8TB SAS *13
.دیریگب سامت  هرامش 09155238831  اب  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج  افطل  .دشاب  یم   SAN HP 2050 هب لاصتا  تهج   Enclosure هاگتسد

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یدنبرکیپ   یدنبرکیپ وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 108108

دراه دراه هارمه   هارمه هبهب   یپیپ   چاچا   جیروتسا   جیروتسا تهج   تهج زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 123 ھحفص 92 
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 12   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894097 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار  هبنش  زور   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس و هریخذ  تقوم  هاگتسیا  لحم  رد  زور  رد  بعکم  رتم  تیفرظ 10  هب  هباریش  هیفصت  یزلف  جیکپ  یزادنا  هار  بصن و  لمح  تخاس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباب  یرادرهش  دنامسپ  لاقتنا 

لایر  17/730/000/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   886/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  5  : ارجا تدم 

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

35156225-011 :: نفلت :: http:// www.babolcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5893160 زاس و  هریخذ  هاگتسد  یدنبرکیپ  بصن و  هحفص 91)دیرخ ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دراه5893524 هارمه  هب  یپ  چا  جیروتسا  تهج  زاس  هریخذ  هحفص 91)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

بعکم5894097 رتم  تیفرظ 10  هب  هباریش  هیفصت  یزلف  جیکپ  یزادنا  هار  بصن و  لمح  تخاس  دیرخ 
یرادرهش دنامسپ  لاقتنا  یزاس و  هریخذ  تقوم  هاگتسیا  لحم  رد  زور  رد 

هحفص 91) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس5894835 هریخذ  عبانم  تازیهجت  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تقوم تقوم هاگتسیا   هاگتسیا لحم   لحم ردرد   زور   زور ردرد   بعکم   بعکم رتم   رتم   1010 تیفرظ   تیفرظ هبهب   هباریش   هباریش هیفصت   هیفصت یزلف   یزلف جیکپ   جیکپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح   لمح تخاس   تخاس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش دنامسپ   دنامسپ لاقتنا   لاقتنا وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ

1 101 10

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم :: 1401/08/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894071 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/09/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کتشد  رهش  ییاتسور  یرهش و  هدودحم  رد  اه  لیسم  اه و  هناخدور  میرح  رتسب و  یهدناماس  حرط  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیسم یدمحا و  دیهش  نابایخ  یمارهب ، دیهش  نابایخ  نایگنهرف ، نابایخ  لیسم  یزاس  فک  یشک و  دنب  هارمه  هب  یپ  زا  رتالاب  یپ و  رد  یراک  گنس  تایلمع  یارجا 

رهش و ...  یلصا 
لایر رابتعا 14.000.000.000 

هجو زیراو  ای  تکراشم  قاروا  ای  یروهمج  یزکرم  کناب  یکناب  ریغ  تاسسوم  زا  هدش  رداص  همان  تنامض  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 700.000.000  غلبم  تلاسر -  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن 

یلصا نابایخ  کتشد  رهش  لدرا  ناتسرهش  فلا  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد   :: سردآ سردآ

03834363047 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهبلگ ناتسرهش  ناگنرک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هناماس  رد  جردنم  غلبم  ویناک ( تشپ  هچیهام  یشک و  دنب  هارمه  هب  یتسد  ویناک  لودج و  یارجا  رگم و  نتب  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ) ربارب  اهب  مالعتسا  مرف  اب  تسیاب 

1101095957000004 زاین :  هرامش 
نارانچ ناتسرهش  راهبلگ  شخب  ناگنرک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم   300 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نارانچ یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9365117896 یتسپ :  دک  ناگنرک ،  یاتسور  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223412-051  ، 38293530-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38293530-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییاتسور ییاتسور وو   یرهش   یرهش هدودحم   هدودحم ردرد   اهاه   لیسم   لیسم وو   اهاه   هناخدور   هناخدور میرح   میرح وو   رتسب   رتسب یهدناماس   یهدناماس حرط   حرط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11 11 1 1

ویناک ویناک تشپ   تشپ هچیهام   هچیهام وو   یشک   یشک دنب   دنب هارمه   هارمه هبهب   یتسد   یتسد ویناک   ویناک وو   لودج   لودج یارجا   یارجا وو   رگم   رگم نتب   نتب یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1121 12

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

تومیر5893912 هارمه  هب  رتم  لوط 5  هب  یکینورتکلا  مشچ  هارمهب  کیتاموتا  ییوردوخ  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرهش و5894071 هدودحم  رد  اه  لیسم  اه و  هناخدور  میرح  رتسب و  یهدناماس  حرط  یراذگاو 
ییاتسور

هحفص 93) دنب  ( دنب هار   هار

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

تشپ5894566 هچیهام  یشک و  دنب  هارمه  هب  یتسد  ویناک  لودج و  یارجا  رگم و  نتب  یارجا  هیهت و 
ویناک

هحفص 93) دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

تومیر5893912 هارمه  هب  رتم  لوط 5  هب  یکینورتکلا  مشچ  هارمهب  کیتاموتا  ییوردوخ  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک دک  زا  - هاگتسد ICD-PX370)-2  ) لدم ادص  لقتسم  یجورخ  یدورو و  اب   ( Digital Recorder ردروکر (  لاتیجید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09133079750: سامت هرامش  - هدش هدافتسا  هباشم 

1101004340000606 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  طبض  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   ICD-PX313 لدم  GB 2 تیفرظ یراگنربخ  ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه تسویپ  زاین و  یلک  حرش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  ددرگیم  دیکأت   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بیترت رابتعا و  دقاف  ددرگن  هئارا  زاین  یلک  حرش  ساسارب  هک  ییاه  خساپ  تسا  یهیدب  ددرگ  هئارا  تمیق  هطوبرم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ادص5894245 لقتسم  یجورخ  یدورو و  اب   ( Digital Recorder ردروکر (  هحفص 95)لاتیجید  ردروکر  ( ردروکر

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

ادص ادص لقتسم   لقتسم یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو اباب    (  ( Digital RecorderDigital Recorder ردروکر (  (  ردروکر لاتیجید   لاتیجید ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 123 ھحفص 96 
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لباز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا نیبم  کینورتکلا  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL 380 لدم هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003840000054 زاین :  هرامش 

لباز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا نیبم  کینورتکلا  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL 380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لباز ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یرقاب -  دیهش  نابایخ  داهج -  هلکف  لباز  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861663335

32225402-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232023-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kermanceo.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE Proliant DL380 Gen10 server 898703 - یپ چا  تنومکر  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  دصق  ناتسا  نامتخاس  یسدنهم  ماظن  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
B21

دراد ار  لیذ  تاصخشم  اب 
یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا 

لایر همان 150.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینامتخاس یسدنهم  ماظن  نامزاس  مولعلارحب  نابایخ  رنهاب  کرهش  نامرک   :: سردآ سردآ

31244600 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32456744 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا نیبم   نیبم کینورتکلا   کینورتکلا شرتسگ   شرتسگ هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   HP SERVERHP SERVER یتراجت   یتراجت مان   مان   DL 380DL 380 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 1141 14

HPE Proliant DL380 Gen10  server 898703 -  B2 1HPE Proliant DL380 Gen10  server 898703 -  B2 1 یپیپ   چاچا   تنومکر   تنومکر رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 115115

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shomal.ac.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  حبص  تعاس 10  ات  رثکادح   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  زکرم  ( Server  ) رورس تاعطق  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
16GB (1x16GB) DDR3-14900 ECC Smart Memory Kit

Samsung 256GB 2.5″ evo SSD
Samsung 500GB 2.5″ evo SSD

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ یرادا و  روما  ریدم  لیوحت :  :: سردآ سردآ

اب یلامتحا  تالاوس  رتشیب و  تاعالطا  یراتخم 09112210957 -  یاقآ   :: نفلت نفلت
هرامش 01144203733

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیز طیحم  تظافح  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 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dl380g9 ,dl380g6 یپ چا  رورس  هاگتسد  ود  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003072000071 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  هدازیلع 09122652872  سدنهم  یاقا  اب  راین  تروص  رد  لحم و  رد  دیدزاب   - dl380g9 ,dl380g6 یپ چا  رورس  هاگتسد  ود  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

1463914111 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  - یرون هللا  لضق  خیشو  ماما  راگدای  هارگرزب  لصافدح  - میکح هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42781006-021  ، 42781000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف زکرم   زکرم ( ( ServerServer  ) ) رورس رورس تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

dl380g9 ,dl380g6dl380g9 ,dl380g6 یپیپ   چاچا   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1171 17

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

شرتسگ5893310 هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL 380 لدم هنایار  رورس 
ناریا نیبم  کینورتکلا 

هحفص 96) رورس  ( رورس

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

5893692HPE Proliant DL380 Gen10 server 898703 - یپ چا  تنومکر  رورس  هاگتسد  کی 
B21

هحفص 96) رورس  ( رورس

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

تاعالطا5893739 یروانف  زکرم  ( Server  ) رورس تاعطق  تازیهجت و  هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

نیشام5894225 رورس -  - یتعنص بالضاف  بآ و  یاه  هکبش  یسرزاب  یلاتیجید  یرادرب  ریوصت  نیبرود 
یرافح لکد  راود  یرافح 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یناریا5894596 رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هحفص 37)هاگتسد هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5894633 رورس و  هحفص 8)تازیهجترادیرخ ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5895085dl380g9 ,dl380g6 یپ چا  رورس  هاگتسد  ود  هحفص 96)ریمعت  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهروسنس یاه  تکوس  نیپ و  یاه 7  تکوس  هدیدرگ و  بویعم  یزوس  شتآ  تلعب  هک   C16 لزید گنیریاو  یزاسون  یزاسزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هدافتسا  رالیپرتاک  یلصا  دنرب  زا  ددرگ و  ضیوعت 

1101093985005721 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا ددرگ و  ضیوعت  اهروسنس  یاه  تکوس  نیپ و  یاه 7  تکوس  هدیدرگ و  بویعم  یزوس  شتآ  تلعب  هک   C16 لزید گنیریاو  یزاسون  یزاسزاب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هدافتسا  رالیپرتاک  یلصا  دنرب 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهروسنس اهروسنس یاه   یاه تکوس   تکوس وو   نیپ   نیپ یاه  77   یاه تکوس   تکوس وو   هدیدرگ   هدیدرگ بویعم   بویعم یزوس   یزوس شتآ   شتآ تلعب   تلعب هکهک     C16C16 لزید   لزید گنیریاو   گنیریاو یزاسون   یزاسون وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هدافتسا   هدافتسا رالیپرتاک   رالیپرتاک یلصا   یلصا دنرب   دنرب زازا   وو   ددرگ   ددرگ ضیوعت   ضیوعت

118118

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

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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5894005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0030167 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985005723 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0030167 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تکوس5893764 هدیدرگ و  بویعم  یزوس  شتآ  تلعب  هک   C16 لزید گنیریاو  یزاسون  یزاسزاب و 
.ددرگ هدافتسا  رالیپرتاک  یلصا  دنرب  زا  ددرگ و  ضیوعت  اهروسنس  یاه  تکوس  نیپ و  یاه 7 

هحفص 99) روسنس  ( روسنس

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

یکیرتکلا5894005 تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 99)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیرتکلا یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  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 11 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  یراذگراب  اب  هارمه  مالقا  هیلک  یارب  دحاو  تمیق  جرد  اب  تسویپ  گرب  رد  جردنم  یرتویپماک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092197000172 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D LINK هدنزاس عجرم   D LINK یتراجت مان   KVM222 لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن تکرش  یناگرزاب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  الاک -  لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 30  ربتعم -  بسک  هناورپ  اب  یلم  تراک  یپک  ای  یمسر و  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ و  گرب  هدهاشم  هدننک -  نیمات  هدهعب  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  زیربت - 

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب اباب   هارمه   هارمه مالقا   مالقا هیلک   هیلک یارب   یارب دحاو   دحاو تمیق   تمیق جرد   جرد اباب   تسویپ   تسویپ گرب   گرب ردرد   جردنم   جردنم یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 120120

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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132372  اب  قباطم  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005744 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شالت یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH SET یتراجت مان   TG 125 تلکیسروتوم تراتسا  لماک  چیئوس  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/09/30 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم5893763 دک  ناریا   - تسویپ لیاف  قباطم  رتویپماک  یبناج  تازیهجت  هحفص 37)- هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اب5894129 هارمه  مالقا  هیلک  یارب  دحاو  تمیق  جرد  اب  تسویپ  گرب  رد  جردنم  یرتویپماک  مالقا 
روتکاف شیپ  یراذگراب 

هحفص 101) چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5894633 رورس و  هحفص 8)تازیهجترادیرخ ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تلکیسروتوم5894654 تراتسا  لماک  هحفص 101)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5894774 حرش  قباطم  هکبش - هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلکیسروتوم تلکیسروتوم تراتسا   تراتسا لماک   لماک چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 12 112 1

 ( ( نایرج نایرج روتامروفسنارت   روتامروفسنارت چوس -  -  چوس یسیطانغمورتکلا -  -  یسیطانغمورتکلا هلر   هلر نکشرادم -  -  نکشرادم یقرب (  (  یقرب مزاول   مزاول ملق   ملق   1414 ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب مزاول  ملق   14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003517 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا یراشف  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

( دیلک  ) چوس ورکیم  الاک :  مان 
ددع 210 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نایرج روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نایرج روتامروفسنارت  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  هب  الاک  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  داهنشیپ  هارمه  هب  ینف  تادنتسم  هئارا 

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.تسا یمازلا  اضاقت  مالقا  قباطم  دک  ناریا  هئارا  ذخا و  ندش ،  هدنرب  تروص  رد 

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

24301-613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5893713 ( نایرج روتامروفسنارت  چوس -  یسیطانغمورتکلا -  هلر  نکشرادم -  یقرب (  مزاول  ملق  هحفص 103)14  چوس  ( چوس

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

رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قبط  لماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزیمور  طخ  ود  نفلت 
دشاب یم  ههام  تخادرپ 3 

1101091548000064 زاین :  هرامش 
رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نایناساس نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیسالک  لدم  یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هللارصن دمحم  کسان  هدننک  هضرع  عجرم   CCIVO هنایار سوام  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   1212NF لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   SLP-T403 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ناهرط یالاک  رهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   KEYBOARD یتراجت مان   KB2500 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 32 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

انروس هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   SEA001S لدم رتویپماک  یریوصت و  یتوص و  مزاول  هناخ  شش  یلاتیجید  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 
ایسآ کینورتکلا  انروس  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  کینورتکلا 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  تسیل  قبط  لماک  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیمور  طخ  ود  نفلت 
دشاب یم  ههام  تخادرپ 3 

سکف سکف وو   رنکسا   رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد -- هنایار هنایار سوام   سوام  - - یزیمور یزیمور طخطخ   ودود   نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دک رهشناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یوک 46 -  شبن  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916643535 یتسپ : 

37213891-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213308-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5894021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  هرفن   48 سنارفنک متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000336 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
یناهبهب هلا  قلخ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   ROLAND یتراجت مان   S-4000-3208 لدم سنارفنک  متسیس  توص  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزال دادعت  هب  هدننک  تیوقت  بصنو  یسکلف 25  اب  رتم  یدودح 120 ژارتم  هب  ریوصت  توص و  شخپ  روظنم  هب  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم یمازلا  دیدزاب  )

1101005398000080 زاین :  هرامش 
ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09191881487 دامرف لصاح  سامت  ینیسح  سدنهم  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3481993115 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هاپس  زا  رتالاب  ییاجر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همانرب یرازگرب 25  تسویپ  تسیل  قبط  لاو و ...  وئدیو  ریوصت و  توص و  متسیس  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000221 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مادقا  تسویپ  تسیل  قبط 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مزال مزال دادعت   دادعت هبهب   هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت بصنو   بصنو   2525 یسکلف   یسکلف اباب   رتم   رتم 12 0120 یدودح   یدودح ژارتم   ژارتم هبهب   ریوصت   ریوصت وو   توص   توص شخپ   شخپ روظنم   روظنم هبهب   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع
(( دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا دیدزاب   دیدزاب ))

125125

 ...  ... وو لاو   لاو وئدیو   وئدیو وو   ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 126126
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ناگزمره ناتسا  زاگ  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 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  راد  ظفاحم  رایس  میسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000229 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ABZ یتراجت مان   ABZ625005A2 لدم یرتم  گولانآ 2  رگشیامن  اب  رتویپماک  یریوصت  یتوص  راد  ترا  یهار  شش  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک لماک  ینف  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف   . هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.درادن یضارتعا  هنوگچیه  قحو  در  هدنشورف  یلامداهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامن  زاین  تسویپار  یداهنشیپ 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: 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

یفمآ5893212 لرتنک ) قاتا  شیامن -  ریوصت -  توص -  متسیس   ) تازیهجت یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
نامتخاس رتائت 

هحفص 14) ددرت  ( ددرت

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

سکف5893325 رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  - هنایار سوام   - یزیمور طخ  ود  هحفص 105)نفلت  توص  ( توص

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

سنارفنک5894021 هحفص 105)متسیس  توص  ( توص

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

بصنو5894145 یسکلف 25  اب  رتم  یدودح 120 ژارتم  هب  ریوصت  توص و  شخپ  روظنم  هب  یشک  لباک 
( دشابیم یمازلا  دیدزاب   ) مزال دادعت  هب  هدننک  تیوقت 

هحفص 105) توص  ( توص

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

5894373 ( یتسویپ تاصخشم  قبط   ) یناریا ناوخ  کالپ  هحفص 60)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5894442 ... لاو و وئدیو  ریوصت و  توص و  متسیس  هحفص 105)هراجا  توص  ( توص

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

تسویپ5894456 تسیل  قبط  راد  ظفاحم  رایس  هحفص 105)میسدیرخ  توص  ( توص

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط راد   راد ظفاحم   ظفاحم رایس   رایس میسدیرخ   میسدیرخ ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 123 ھحفص 108 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/55nrjtl9ufsae?user=37505&ntc=5894456
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5894456?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

تسویپ5894815 لیاف  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  رزیاهنس  یتسد  میس  یب  هحفص 15)نوفورکیم  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094317000020 زاین :  هرامش 

کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   DRX-S70U لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یناث یمیهاربا  ردیح  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P1505 لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هکبش راگن  هدننک  هضرع  عجرم   CARBON یتراجت مان   DOUL CORE 7500 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

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

یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   SRP-350 plus II لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   GRAPHON 4400 لدم  DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

اریو دنپس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هنایار  دنورا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنورا  یتراجت  مان   7200U لدم ینیم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لاسرا  هنیزه  یمسر  روتکاف  یاراد  تکرش  ددرگیم  عوجرم  تریاغم  تروص  رد  یناریا  الماک  تاموزلم  هیلک  دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کالاچ یگنهامه 09197353626  دشابیم  تکرش 

1868613368 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هچوک  شبن  ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36128033-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36145040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 123 ھحفص 110 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eydse4hu8lfqq?user=37505&ntc=5893528
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5893528?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5893536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورازا هدننک  نیمات  - نابآ 15 لیوحت - دوش هداد  یداهنشیپ  تمیق  نآ  ساساربدیاب  هک  ( تسویپ تسیل  قباطم  ) سیک تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  لوبق  لباق 

1101092321000100 زاین :  هرامش 
هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا نودب  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لحمرد  لیوحت   - دشدهاوخ تدوع  یتساوخرد  اب  یلاسرا  یالاک  تریاغم  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتساوخرد یاهالاک  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  زور - 10 یطالاک لیوحت  دعب  تخادرپ  ددرگ - یراذگراب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروصرد  هدوب  هدوزفا 

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33446159-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لک  یسرزاب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004990000046 زاین :  هرامش 

روشک لک  یسرزاب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دک و  ناریا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581715411 یتسپ :  دک  ینرق ،  شبن خ  یناقلاط  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88321545-021  ، 61362038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88837978-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیک سیک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 129129

سالپ سالپ یجیج   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 130130
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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 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکسا , روتینام , رتنیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000764 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داگراساپ تراجت  رتخا  هدننک  هضرع  عجرم   ZHONGYE-PRINTER یتراجت مان   E1801 لدم رنب  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 43 دادعت : 

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

.دشاب یمن  لوبق  لباق  ناونع  چیه  هب  هباشم  یالاک.دوش  هدهاشم  تسویپ  لیاف  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا روتینام ,  ,  روتینام رتنیرپ ,  ,  رتنیرپ ناونع : : ناونع 131131
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مالیا ناتسا  یزکرم  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا یرتویپماک  یازجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091897000039 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یزکرم  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

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

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
ناراک کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   classic لدم یقرب  لیاسو  هیلک  یکینورتکلا  ظفاحم  الاک :  مان 

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

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   WTA-00003 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  عون  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

الاک دات  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  رظن  دم  ودره  تیفیک  تمیق و  دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هام  یلا 2 تخادرپ 1  تلهم  دوش  یم  هداد  تدوع 

6931978411 یتسپ :  دک  یزکرم ،  هاگشیامزآ  یلامش  یدعس  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338320-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338320-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دروبیک دروبیک وو   سوام   سوام یقرب -  -  یقرب لیاسو   لیاسو هیلک   هیلک یکینورتکلا   یکینورتکلا ظفاحم   ظفاحم روتینام -  -  روتینام هنایار -  -  هنایار سیک   سیک یرادا (  (  یرادا یرتویپماک   یرتویپماک یازجا   یازجا ناونع : : ناونع 132132
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مهن 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 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دات  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  دشابیم و  هباشم  دک  یاراد  مالقا  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097587000105 زاین :  هرامش 

مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   x1800 لدم دراه  صوصخم  لانرتنیا  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   GB 8 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   WDBBEP0010BBK لدم  TB 1 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

اهیردقلاوذ ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FLASH MEMORY یتراجت مان   USB 2.0 لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   TB 1 تیفرظ لدم 006   SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MK430H لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا دات  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  دشابیم و  هباشم  دک  یاراد  مالقا  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463686-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام  -  - SSDSSD  کسید کسید دراه   دراه یرومم -  -  یرومم شلف   شلف لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه مرمر -  -  دراه -  -  دراه صوصخم   صوصخم لانرتنیا   لانرتنیا هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 133133
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهاوخ هیارک  سپ  عوجرم و  امامت  یلاسرا  سانجا  روتکاف و  شیپ  تریاغم  تروص  رد  .تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش

1101030692000319 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

SILICON4ME یتراجت مان  اب  یلاتسیرک  هبعج   SOM 420-4D لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   HL 2700 لدم رتویپماک  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه دنرب  نیمه  دیرخ  هب  مزلم  ناتسرامیب  مالعا و  هاگشناد   it دحاو طسوت  یمالعا  یاهدنرب  یمامت.یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   . هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک یرازگراب  اضما و  ورهم  ور  کی  هرامش  مرف.یتعامج  سدنهم  .سنج 09133587240  لیوحت  زا  دعب  ههام  ود  تخادرپ.دشاب  یم 

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهاوخ دهاوخ هیارک   هیارک سپسپ   وو   عوجرم   عوجرم امامت   امامت یلاسرا   یلاسرا سانجا   سانجا وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تریاغم   تریاغم تروص   تروص ردرد   .تسویپ   .تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشدش

134134
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زربلا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریرحت مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003561000015 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددع یبآ 10 هداتسیا  نکنوز  ددع  وکپاپ 12  a4 زبس نکنوز  هتسب  هاجنپ   80 ژامارگ  a4 ذغاک ددع  کیژام 12 ددع  یا 20 هشیش  یراون  بسچ  هتسب  هد   a4 ردلوف - 

ددع یلومعم 6 سوم  ددع  10 یسوم ریز  ددع  6 یروتینام ریز  ددع  4 یسیک ریز  ددع  یرادا 1 لطس  یرس  یدنمراکزیم 1 یور  تس 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زربلا نوخ  لاقتنا  لیوحت  ههام  هیوست 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198694365 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  - یبرغ رازلگ  نابایخ  - رهشلگ - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33507700-026  ، 33507711-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33507700-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030114000035 زاین :  هرامش 

هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود تخادرپ  هدننک و  نیمات  هدهعب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  دشابیم .  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لماک  تسیل  تسا .  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  الاک  لیوحت  زا  دعب  ههام 

3918698786 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یناقلاط  نابایخ  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222080-086  ، 42232030-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226653-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریرحت ریرحت مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 135135

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 123 ھحفص 116 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6e5h24zhs5893?user=37505&ntc=5894522
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5894522?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/syeal4bgeb7cf?user=37505&ntc=5894817
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5894817?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5893152 نلاس  زیهجت  هحفص 5)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سکف5893325 رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  - هنایار سوام   - یزیمور طخ  ود  هحفص 105)نفلت  توص  ( توص

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

دروبیک و5893473 سوام ، هارمه  هب  هطوبرم  رازفا  تخس  تاعطق و  لماش  تنیالک  تازیهجت  دیرخ 
روتینام

هحفص 8) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ5893528 تاصخشم  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  هب  هحفص 109)زاین  روتینام  ( روتینام

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

سیک5893536 هحفص 109)تاعطق  روتینام  ( روتینام

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

سالپ5893677 یج  چنیا  هحفص 109)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا5893681 روتینام ,  هحفص 109)رتنیرپ ,  روتینام  ( روتینام

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

5893781T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT هحفص 37)روتینام هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5894243 - یقرب لیاسو  هیلک  یکینورتکلا  ظفاحم  روتینام -  هنایار -  سیک  یرادا (  یرتویپماک  یازجا 
 ( دروبیک سوام و 

هحفص 109) روتینام  ( روتینام

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

دراه5894257 یرومم -  شلف  لانرتسکا -  کسید  دراه  مر -  دراه -  صوصخم  لانرتنیا  هظفحم 
LED روتینام  - SSD کسید

هحفص 109) روتینام  ( روتینام

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

یلاسرا5894480 سانجا  روتکاف و  شیپ  تریاغم  تروص  رد  .تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ 
دش دهاوخ  هیارک  سپ  عوجرم و  امامت 

هحفص 109) روتینام  ( روتینام

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

ریرحت5894522 هحفص 109)مزاول  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک5894817 هحفص 109)مالقا  روتینام  ( روتینام

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

یزاس5894844 هلدنگ  تاشاعترا  گنیروتینام  نیالنآ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 30)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لباک5895115 لانرتسکا -  کسید  دراه  هکبش -  تراک  هظفاح -  تراک  لایرس -  هب   USB یتعنص لدبم 
هیاپ میسیب -  دیلک  هحفص  یتارباخم -  لاقتنا  متسیس  ویدار  کسید -  دراه   - DVI

otg type C لدبم روتینام -  یمونوگرا  هدنرادهگن 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

رظن5894138 دروم  یتسویپ  تسیل  حرش  اب  قباطم  انیع  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
 . دشاب نادهاز  رهش  یموب  امتح  هدننک  نیمات  ددرگیم  دیکات  انمض  تسا . 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5894253 نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 69)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5894280 رادم  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 69)تراک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5894594 شزومآ  یزادنا و  هار   ، بصن تسویپ ، ) طیارش  تسیل و  قبط  تازیهجت (  دیرخ 
هتسبرادم

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5894876 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  هحفص 15)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

یوضر 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوم لکش  شیامن  تیلباقو  کیزاف  یابو  کیزافونوم  یاه  کوش  تست  تیلباقاب  رازفا  مرناب  هارمه  کوشورتکلا  روتاربیلاکورتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000266 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
جوم لکش  شیامن  تیلباقو  کیزاف  یابو  کیزافونوم  یاه  کوش  تست  تیلباقاب  رازفا  مرناب  هارمه  کوشورتکلا  روتاربیلاکورتست  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 3 هیوست.ناتسرامیب برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یصلاخ سدنهم  09153354035: سامت

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قباطم5893268 ( ISMS) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت ی  یزاس و  هدایپ  یحارط ، 
تسویپ لیاف  اب 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لتاکلآ5893392 نفلت  زکرم  یناسر  زورب  رازفا  مرن  تراک و  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5893395 یسیون  هخسن  هناماس  یراد  هگن  ینابیتشپ و  هحفص 15)هعسوت ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمالعا5893559 غلبم  یرون  ربیف  رتسب  رب  دودحمان  یصاصتخا  هیناث  رب  تیب  اگم  تنرتنیا 30  دیرخ 
دشاب هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرازفا5893596 تخس  لفق  اب  یربا  سنسیال و   DVD رازفا مرن  هحفص 15)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاباگم5893647 تنرتنیا 200  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5894038 تحت  یهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 15)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

جوم جوم لکش   لکش شیامن   شیامن تیلباقو   تیلباقو کیزاف   کیزاف یابو   یابو کیزافونوم   کیزافونوم یاه   یاه کوش   کوش تست   تست تیلباقاب   تیلباقاب رازفا   رازفا مرناب   مرناب هارمه   هارمه کوشورتکلا   کوشورتکلا روتاربیلاکورتست   روتاربیلاکورتست ناونع : : ناونع 137137

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

ینفو5894163 یصاصتخا  طیارش  اب  تلم  کناب  نایرتشم  یناکم  دات  رازفا  مرن  هعسوتو  ینابیتشپ 
دشاب یم  دادرارق  کفیال  ءزج  هک  امرف  راک  طسوت  هدش  هئارا  یاه  هتساوخو  تسویپ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یابو5894209 کیزافونوم  یاه  کوش  تست  تیلباقاب  رازفا  مرناب  هارمه  کوشورتکلا  روتاربیلاکورتست 
جوم لکش  شیامن  تیلباقو  کیزاف 

هحفص 117) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هتسب5894280 رادم  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 69)تراک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5894306 کرادم  قبط  ربراک  دادعت 250  اب  سوریو  یتنآ  سنسنیال  دیرخ  یاهب  هحفص 15)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هس5894353  ) 21 هخسن اروامیرپ  رازفا  مرن  یوررب  بصن  لباق   10 هخسن اروامیرپ  ناینرپ  زاس  یسمش 
( هربراک

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسارپسک5894773 سوریو  هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5894782 سوریو  هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5894808Ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5894826 حرش  هب  سامت  زکرم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هحفص 15)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5895085dl380g9 ,dl380g6 یپ چا  رورس  هاگتسد  ود  هحفص 96)ریمعت  رورس  ( رورس

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

دوش5893900 یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب  تسویپ  لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس 
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هداد5893960 یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب  تسویپ  لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت 
لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست  دوش  یمن 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش5893972 یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب  تسویپ  لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس 
لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هداد5893991 یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب  تسویپ  لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت 
لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست  دوش  یمن 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  ناتسورس  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  هاگتسد  دنمزاین 3  ییزج ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004057000064 زاین :  هرامش 

ناتسورس شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ناتسورس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  هاگتسد  دنمزاین 3  ییزج ، دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7345199968 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ناتسورس  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  تیالو ، راولب  ناتسورس ، ناتسورس ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37843908-071  ، 37842468-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37842343-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هاگتسد   هاگتسد دنمزاین  33   دنمزاین ییزج ، ، ییزج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5894378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد تاصخشم  قبط  روتکژورپ  وئدیو  ددع  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090898000006 زاین :  هرامش 

ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
OPTOMA هدنزاس عجرم   EX542 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  ود   OPTOMA X400 LVe روتکژورپ وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع کی   EPSON EB - FH52 روتکوژرپ وئدیو 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

4513956111 یتسپ :  دک  نادنمراک ،  کرهش  یاهتنا  ناجنز - ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33140220-024  ، 33440301-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449553-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتساوخرد یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ددع   ددع هسهس   ناونع : : ناونع 139139

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

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5894399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 02181313441 نفلت  .دشاب  یم  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  زاین  دروم  یالاک  .تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000133 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناروآون یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   MAXELL هدنزاس عجرم   MAXELL یتراجت مان   MC-WX5501 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

قیقحت
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هناماس رد  روتکاف  شیپ  لاسرا  انمض " سامت 02181313441 .  نفلت  .دیئامرف  هجوت  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس 

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5894371 لیاف  قباطم  هاگتسد  دنمزاین 3  ییزج ، هحفص 120)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

یتساوخرد5894378 تاصخشم  قبط  روتکژورپ  وئدیو  ددع  هحفص 120)هس  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

اتید5894399 روتکژورپ  هحفص 120)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

اتید اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 140140

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