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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 نابآ   نابآ   1616 هبنشود   هبنشود 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   164,250هکس , 000164,250 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   98مهرد ,54098 ,540

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   155,960هکس , 000155,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس234,200234,200رالد سیئوس کنارف   364,800364,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,750هکس , 00088 ,750 , اداناک000 اداناک رالد   271رالد ,600271 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   96لایر ,43096 ,430

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,600هکس , 00058 ,600 , وروی000 361وروی ,860361 ژورن860, ژورن نورک   35,40035,400نورک

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا14,893,00014,893,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ414,520414,520دنوپ نپاژ نینی   دصکی   246دصکی ,620246 ,620

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8383))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 57

( 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  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89
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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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا زا  سپ  ار  دوخ  هب  CBD-1000 لدم  rototype کچ هتسد  پاچ  هاگتسد  یرازفا 80  مرن  یرازفا و  تخس  ءاقترا  دراد  رظن  رد  هپس  کناب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب مه  نم  هب  عقوم و  هب  هجو  چک  هرامش و  اب  و  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  طسوت  یا ، هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یفیک  یبایزرا  دنیآرف 

 . دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  یکینورتکلا  تروص 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

: نفلت تاصقانم  هربباد  ینابیتشپ -  نیمات و  لک  هرادا  مشش --  هقبط  کالپ 54 -   - 33 نابایخ شبن  دنولا - نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  : سردآ  :: سردآ سردآ
35911530  - 35911464

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005380000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920785 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوبنا  ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

هوبنا  ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
35,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,050,000,000 نیمضت :  غلبم 

یارب زایتما  ندروآ  تسدب  تهج  یتساوخرد  تادنتسم  مامت  یرازگراب  لیمکت و  هب  دنمشهاوخ  اذل  دشاب  یم  مهم  رایسب  یفیک  یبایزرا  تکاپ  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب  یم  فلا ب و ج  تاکاپ  ییاشگزاب 

15:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ییاراد نادیم  کارا   ، 3813774979 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: 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

دوخ دوخ هبهب   CBD- 1000CBD- 1000 لدم   لدم   rototyperototype کچکچ   هتسد   هتسد پاچ   پاچ هاگتسد   هاگتسد   8080 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ءاقترا   ءاقترا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

هوبنا هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 2  یارب  کناب  بعش  رد  هعطق  نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 450  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نیمأت و لک  هرادا  مشش --  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  : سردآ : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد  ینابیتشپ - 

35911464  - 35911530 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48/01/79 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

crm نایرتشم اب  طابترا  تیریدم  هناماس  شزومآ  دیدج و  خسن  بصن  تست  یزادنا  هار  بصن  لیلحت  یزاس  هدایپ  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   4/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد مود  هقبط  نکسم  کناب  یزکرم  تارادا  نامتخاس  کالپ 8  یقرش  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا  هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: 75358231و26205738 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینامتخاس و5921052 تاعیاش  کاخ و  لمح  یاه  وردوخ  ددرت  رب  دنمشوه  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج 
ینارمع

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هعطق هعطق نیمات   نیمات اباب   یهد   یهد تبون   تبون متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   450450 رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 33

crmcrm  نایرتشم نایرتشم اباب   طابترا   طابترا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   دیدج   دیدج خسن   خسن بصن   بصن تست   تست یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن لیلحت   لیلحت یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 93 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/824r4445nyjcx?user=37505&ntc=5920808
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5920808?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3k84ywvxqns8w?user=37505&ntc=5920813
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5920813?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


 ( ماع یماهس   ) هیردیح تبرت  دنق  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم هبنشکیعبنم زور   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920623 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو ولیک  ناوت 315  اب  رود  لرتنک  هاگتسد  ود  تاو و  ولیک  ناوت 250  اب  یچنلف  بصن  دومع  روتومورتکلا  هاگتسد  ود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنق تکرش  هیردیح  تبرت  ناتسرهش  یوضر -  ناسارخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://torbatsugar.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

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 9  هب  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   : :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 15:30   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920773 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 18:15   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  نویساموتا  تیلباق  یاراد  راد  روتوم  ییاوه  یزاگ  رنویسکس  هاگتسد  دیرخ 150  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  27/000/000/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  9/100/000/000 نیمضت : 

ینابیتشپ روما  ردص ، یسوم  ماما  نابایخ  کارا ،  :: سردآ سردآ

رتفد  02141934: سامت زکرمو   08632228038-08632226033 :: نفلت نفلت
086-33245248: کارا مان  تبث 

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   تاو   تاو ولیک   ولیک   250250 ناوت   ناوت اباب   یچنلف   یچنلف بصن   بصن دومع   دومع روتومورتکلا   روتومورتکلا هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 55

هکبش هکبش نویساموتا   نویساموتا تیلباق   تیلباق یاراد   یاراد راد   راد روتوم   روتوم ییاوه   ییاوه یزاگ   یزاگ رنویسکس   رنویسکس هاگتسد   هاگتسد   150150 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نامرک قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005380000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921087 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  نویساموتا  تیلباق  یاراد  رادروتوم  ییاوه  یزاگرنویسکس  دیرخ 150 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

هکبش  نویساموتا  تیلباق  یاراد  رادروتوم  ییاوه  یزاگرنویسکس  دیرخ 150 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
270,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ییاراد نادیم  کارا   ، 3813774979 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  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

هکبش هکبش نویساموتا   نویساموتا تیلباق   تیلباق یاراد   یاراد رادروتوم   رادروتوم ییاوه   ییاوه یزاگرنویسکس   یزاگرنویسکس ناونع : : ناونع 77

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 دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیک دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  / :: 02/1401/ع یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920795 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 11   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

: دروارب یتینما  ینمیا و  یاه  متسیس  تارباخم و  تدورب  بالضاف  بآ  قرب  زا  معا  یتاسیسات  یاه  متسیس  هیلک  تاریمعت  یرادهگن و  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  47/925/657/464

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/396/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/000/000 دیرخ : 

شیک دازآ  هقطنم  نامزاس   :: سردآ سردآ

:: 07644421732-021788872235-9 و 07644421732 نفلت :: www.kish.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SH-1401/249 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم 15عبنم تعاس  - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921980 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس زاریش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  ود  طخ  یاه  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  و  ( DWP  ) ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ود طخ  یاه  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  و  ( DWP  ) ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ، هب  تبسن  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و 

زاریش ورتم 

لایر نیمضت 5/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگرزب هد  نادیهش  لپ  لباقم  ینیوآ  دیهش  نابایخ  راگنربخ ، نابایخ  زاریش ، : یناشن هب  هموح  زاریش و  یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  : امرفراک  :: سردآ سردآ

02181967064-2181967002-15-36292111 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

36272092-071 :: 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  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

..و ..و تدورب   تدورب بالضاف ،  ،  بالضاف بآبآ ،  ،  قرب ،  ،  قرب زازا   معا   معا یتاسیسات   یتاسیسات یاه   یاه متسیس   متسیس هیلک   هیلک تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یربهار ،  ،  یربهار ناونع : : ناونع 88

یلیر یلیر لقن   لقن وو   لمح   لمح نامزاس   نامزاس ودود   طخطخ   یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   ( ( DWPDWP  ) ) ژاپمپ ژاپمپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 93 ھحفص 9 
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نامرآ همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  ات 10  رثکادح  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5920559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS هکبش و یا ،  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: INFO@ARMANINS.COMسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شوش نامرد  تشادهب و  هکبش  SAN storage HPEMSA 2060 هاگتسد درادناتسا  یزاس  هدایپ  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS وو   هکبش   هکبش یایا ،  ،  هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1010

تشادهب تشادهب هکبش   هکبش SAN storage HPEMSA 2060SAN storage HPEMSA 2060 هاگتسد   هاگتسد درادناتسا   درادناتسا یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 93 ھحفص 10 
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مق هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یاهلحرمود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 856ق1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5921021 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکنرت تروصب   ) هطوبرم سانجا  دیرخ  ونشکترپ  یشکربیف  یرافح و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مق هقطنم  تارباخم  یداتس  هناخریبد  تیاس 2 - قیرط  زا  - 1 دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ نیمات  ناگرهم  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  تیاغل 1401/08/22  هبنشود 1401/08/16  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16:30 یراک 8 

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

5921054 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنساتید  apc-suvt -ups یارب اواک  لزام 20  رواپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  90/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اواف دحاو   ، ط2  ، 7 ای نایلوتم ، راولب  ىهلا ،  بیبح  نابایخ  ناخراتس ، نابایخ  نارهت ، -   :: سردآ سردآ

02154708705 :: 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

(( یکنرت یکنرت تروصب   تروصب  ) ) هطوبرم هطوبرم سانجا   سانجا دیرخ   دیرخ وو   نشکترپ   نشکترپ یشکربیف   یشکربیف وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

رتنساتید رتنساتید   apc-suvt -upsapc-suvt -ups یارب   یارب اواک   اواک   2 020 لژام   لژام رواپ   رواپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 93 ھحفص 11 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

شور هب  یفیک  یبایزرا  اب  یراکنامیپ  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   تبون
هدرشف

1401/08/16 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 18/س/1401 یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/08/16  هبنشود  زور  تعا 16  زا   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعا 16 

سدق  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921583 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 8   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( تستویارد  ) هارمه نفلت   4G 3 وG ، 2G یاه لسن  رایس  هکبش  ششوپ  یسررب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یفیک یبایزرا  تکاپ  رد  زین  ار  ( HSE) ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  تسیاب  یم  نایضاقتم  لایر -  نیمضت 11.560.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا 

یروانف تاطابترا و  ترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ  : راذگ هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ، 

ینف 02189661641 و دحاو   - 89662529-02189662583 :: نفلت نفلت
89661819

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تفایرد5920785 لاسرا و  لنپ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هوبنا ینتم  هاتوک  مایپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامتخاس و5921052 تاعیاش  کاخ و  لمح  یاه  وردوخ  ددرت  رب  دنمشوه  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج 
ینارمع

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( تستویارد تستویارد  ) ) هارمه هارمه نفلت   نفلت   44GG وو     33G ، 2GG ، 2G یاه   یاه لسن   لسن رایس   رایس هکبش   هکبش ششوپ   ششوپ یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 93 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  تعاس 14   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lu.ac.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشجنپ  زور  تعاس 14   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920820 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 11   - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار  هرامش 2001004544000011  هب  دوخ  ( video wall  ) یراوید رگشیامن  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ، تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تروص  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

یهگا  لصا  رد  جردنم  یابش  هرامش  هب  یزیراو  شیف  ای  ربتعم  یکناب  همانتنامض  لایر  نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  راشتنا  هنیزه 

یزکرم نامزاس  ناتسرل  هاگشناد  نارهت  دابآ -  مرخ  هداج  رتمولیک 5  سردآ   :: سردآ سردآ

تالماعم نویسیمک  هناخریبد   06633120091 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

(( video wallvideo wall  ) ) یراوید یراوید رگشیامن   رگشیامن تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نیمات ، ، نیمات تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 93 ھحفص 13 
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رهشمالسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090320000100 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920554 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم  یکیفارت و  یاه  لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

( کیفارت  ) لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  و   . تیریدم نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

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

09:00 تعاس : 1401/12/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001090320000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920563 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزال  تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

( کیفارت  ) لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

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

09:00 تعاس : 1401/12/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

مزال مزال تازیهجت   تازیهجت وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

2001090320000099 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920588 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس  لرتنک  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

( کیفارت  ) لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

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

09:00 تعاس : 1401/12/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب یزادنا ، ، یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 19  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/29 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور   10: دانسا هئارا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تکرش  تهج  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  زا  هلیسونیدب  .دیامن  راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیآ یم  لمعب  توعد  هصقانم 

راولب سراف -  جیلخ  ناگدازآ -  یرگسع -  همالع  نایوگدنت -  دیهش  یمشاه -  دیهش  یمظاک -  دیهش  یاههارگرزب و  حطس  رد  یسرجوین  لیردراگ و  تشادهگن  تایلمع  - 
هقطنم قیاقش 

لماک نابایخ  تیالو و  ناتسوب  گنیر  رود  یدبع  نابایخ  یزاس  نمیا  یزاس و  بسانم  یارب  زیهجت  تهج  یکیفارت  یدومع  مئالع  تازیهجت و  هیهت  - 

دشاب یم  یمازلا  اه  فیدر  هیلک  تهج  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزهانمض  یعامتجا -  روما  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  هرداص  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ای  تقوم  همانیهاوگ  ریوصت  هئارا 

دشاب یم  هصقانم 
هئارا ایو  یمظاک  دمحا  دیهش  هبعش  رهش  کناب  دزن  هقطنم 19  یرادرهش   1004554514 هرامش باسح  هب  یدقن و  تروص  هب  باسح  هرامش  یدقن و  هدرپس  نازیم 

هقطنم 19) یرادرهش   ) نارهت یرادرهش  هجو  رد  نارهت  ناتسا  یاه  کناب  زا  دیدمت  لباق  ربتعم  یکناب  همانتنامض 

اهدادرارق هرادا  موس ، هقبط  هقطنم 19 ، یرادرهش  دایم ، راولب  ون ، دابآ  یناخ  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://providers.tehran.ir busines5.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/18  زا   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم 15عبنم تعاس  - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920800 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هوانگ فیش - روحم  یزاس  هناش  یزاسهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهبهب ملید -  روحم  یرما  هندرگ  تنایراو  ثادحا 

ناتسا یظافحتسا  هزوح  رد  هدافتسا  تهج  رنیت  دیبسالگ و  یکیفارت و  زاتمم  درس  گنر  هیهت 

یربارت هار و   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

3-07733331281 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.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

بسانم بسانم یارب   یارب زیهجت   زیهجت تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت یدومع   یدومع مئالع   مئالع وو   تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت اههارگرزب -  -  اههارگرزب حطس   حطس ردرد   یسرجوین   یسرجوین وو   لیردراگ   لیردراگ تشادهگن   تشادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
نابایخ نابایخ یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاس   یزاس

1919

تهج تهج رنیت   رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ وو   یکیفارت   یکیفارت زاتمم   زاتمم درس   درس گنر   گنر هیهت   هیهت روحم -  -  روحم یرما   یرما هندرگ   هندرگ تنایراو   تنایراو ثادحا   ثادحا روحم - - روحم یزاس   یزاس هناش   هناش وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع
هدافتسا هدافتسا

2020

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش زا  زور  تدم 8  هب   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921797 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هدش دیدجت   ) سراف یظافحتسا  هزوح  ینایرش  یلصا و  یاهروحم  رد  رچپولب  هاگتسد  اب  تلافسآ  یریگ  هکل  یریگزرد و  - 

( میدق روحم   ) رهشتداعس تشدورم -  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 
( هدش دیدجت   ) جوسای دیلقا –  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 

( هدش دیدجت   ) باراد ناتسرهش  ینوگ  هاچ  بانب -  ییاتسور  هار  لیمکت  - 
( هدش دیدجت   ) دنبشارف ناتسرهش  هاگژد ، زیر -  روحم  رالاس و  لیا  دابآ ، شوروک  ییاتسور  یاههار  لیمکت  - 

( هدش دیدجت   ) دابآدیهش هندرگ  ییانشور  یارجا  - 
( هدش دیدجت   ) متسر ناتسرهش  میرب  لپ  نایلهف -  لپ  لصافدح  ییانشور  یارجا  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  - 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  دزمراک  هنیزه 

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و تبث  رتفد  سامت 02127313131 و  زکرم   :: نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

وو ییانشور -  -  ییانشور یارجا   یارجا ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار لیمکت   لیمکت تلافسآ -  -  تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل هاگتسد -  -  هاگتسد اباب   تلافسآ   تلافسآ یریگ   یریگ هکل   هکل وو   یریگزرد   یریگزرد یراذگاو -  -  یراذگاو ناونع : : ناونع
یهگآ یهگآ لصا   لصا ردرد   لماک   لماک حرش   حرش ... ... 

2 12 1

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401mn18 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشورتپ تکرش  ( X-RAY  ) تسارح ددرت  تیگ  لیاسو  زا  یرادرب  سکع  و  ( GATE RAY  ) تسارح برد  ددرت  تیگ  یسرزاب  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ دحاو  تفاب –  یمیش  یمیشورتپ  تکرش  کالپ 22 - |  رادیدپ -  نابایخ  دامادریم -  کدوک و  ناهج  هارراهچ  نیب  نارهت -   :: سردآ سردآ

یلخاد 256  - 06152117396 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  دنامسپ -  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ بذج  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ارآرهش  :: عبنم خروم 1401/8/15عبنم یرادا  تقو  نایاپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع ینامتخاس و  تاعیاش  کاخ و  لمح  یاه  وردوخ  ددرت  رب  دنمشوه  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامتخاس و تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ  کالپ و  ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ  - 

رهش زا  یجورخ  یاهروحم  رد  ینارمع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد نامتخاس 3  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  ریدغلا  لپ  ظفاح و  لپ  لصاف  دح  یرتنالک  دیهش  هارگرزب  سدقم  دهشم  یناشن   :: سردآ سردآ

05133233398 - 0513323310 :: نفلت :: wmo.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( GATE RAYGATE RAY  ) ) تسارح تسارح برد   برد ددرت   ددرت تیگ   تیگ یسرزاب   یسرزاب هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

ینارمع ینارمع وو   ینامتخاس   ینامتخاس تاعیاش   تاعیاش وو   کاخ   کاخ لمح   لمح یاه   یاه وردوخ   وردوخ ددرت   ددرت ربرب   دنمشوه   دنمشوه تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 93 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zjvneyxsbshjr?user=37505&ntc=5920976
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5920976?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/78ylevew2eczw?user=37505&ntc=5921052
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5921052?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5920554 یکیفارت و  یاه  لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مزال5920563 تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تعرس5920588 لرتنک  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  هحفص 13)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینامتخاس و5921052 تاعیاش  کاخ و  لمح  یاه  وردوخ  ددرت  رب  دنمشوه  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج 
ینارمع

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهامردنب یرادرهش  یا  هنایار  هکبش  یاه  سیورس  یرادهگن  ینابیتشپ و  هرواشم ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005682000076 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رهشهامردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6351847613 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  یرادرهش  نابایخ  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52339117-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52350023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش یاه   یاه سیورس   سیورس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هرواشم ، ، هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GRG رت روس  یرادهگن  سیورس و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000082 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد ST150 و 3 کی  هناخود  کتیس  هاگتسد و  CM200 (13 و هاگتسد ) CM100(14 هناخ کت  رتروس  تامدخ  سیورس و  هلاسکی  دادارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمیرک . سامت 31578413  هرامش.تفرگ  دهاوخ  ماجنا  دادرارق  کناب  ینف  سانشراک  طسوت  هدننک  نیمات  دات  زا  دعب  ( UV500  ) یرولگ هناخ  هس  هاگتسد 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GRGGRG رترت   روس   روس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  رورس (  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 (. یراکنامیپ تیحالص  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ   ) هطوبرم یاهزوجم  هئارا  مازلا 

1101001077000019 زاین :  هرامش 
دنرپ دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رگراک  همیب و  بصن و  لقن ،  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هژورپ  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  دقن  تروص  هب  تخادرپ  -

 . دشاب یم  تسویپ  یمسر  روتکاف  شیپ 
 . دوش تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ 
 . تسویپ لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا 

3761315917 یتسپ :  دک  مالس ،  هاگنامرد  یوربور  نیدرورف  نابایخ 12  نمهب  نابایخ 22 زاف 4  دنرپ  دیدج  رهش  میرک ،  طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56790038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56790030-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  حرش  ءانما _  تایه  تاعالطا  لدابت  هاگرد  هعسوت  لیلحت و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050339000078 زاین :  هرامش 

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: 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 هبهب   حرش   حرش ءانما _  _  ءانما تایه   تایه تاعالطا   تاعالطا لدابت   لدابت هاگرد   هاگرد هعسوت   هعسوت وو   لیلحت   لیلحت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2727
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نامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ ) یناگرزاب ترازو  زا  هیدیئات  یارادودرادناتسا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هاگتسد  100F)2) لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  ههام  2

1101009008000447 زاین :  هرامش 
یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-100 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
اکرآ هناماس  نایار 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج  دشاب  یم  نامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  هداز  یبلاط  09133974624

7635113111 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رجف  لپ  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  هارگرزب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218792-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33319209-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ )) یناگرزاب یناگرزاب ترازو   ترازو زازا   هیدیئات   هیدیئات یارادودرادناتسا   یارادودرادناتسا دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هاگتسد   هاگتسد 100100 F)2F)2 )) لدم لدم تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   ههام   ههام 22
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ورین 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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  ددع  دادعت 1350  شیوداپ  یموب  سوریو  یتنآ  دیدمت  اقترا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  کرادم  تسویپ 

1101000002000096 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 

انرب هکبش  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  باق 1  شیوداپ  ناونع  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1350 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  ددع  دادعت 1350  شیوداپ  یموب  سوریو  یتنآ  دیدمت  اقترا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  کرادم  تسویپ 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: 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 یموب   یموب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت وو   اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 2929
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یدربراک یملع  عماج  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 18 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عماج هاگشناد  هعبات  زکارم  یناتسا و  یاهدحاو  یزکرم ،  نامزاس  تهج  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000046 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق  یدنب  هتسب  عون  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  ناونع  بصن  شزومآ و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1200 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  همان  لیذ  رد  زاین  دروم  یاهزوجم  زاین و  دروم  کرادم  شرافس ، حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

021-82774437 یریصن سدنهم.یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هعبات  زکارم  یناتسا و  یاهدحاو  یزکرم ، داتس  هدافتسا  تهج 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عماج عماج هاگشناد   هاگشناد هعبات   هعبات زکارم   زکارم وو   یناتسا   یناتسا یاهدحاو   یاهدحاو یزکرم ،  ،  یزکرم نامزاس   نامزاس تهج   تهج سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3030
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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ  ) مالعتسا یهگآ  طیارش  قبط  گربراب ) ) یرهش راب  دانسا  تبث  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094734000277 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم تمسق  رد  ار  مزال  یاهزوجم  کرادم و  لیمکت و  ار  مالعتسا  یهگآ  ، هناماسرد یداهنشیپ  لک  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  یراذگراب  یتسویپ 

لقن 03145224970 لمح و  نامزاس  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921646 :: 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
1101001574000211 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1402/08/20 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

(( تسویپ تسویپ  ) ) مالعتسا مالعتسا یهگآ   یهگآ طیارش   طیارش قبط   قبط گربراب ) ) گربراب )) یرهش یرهش راب   راب دانسا   دانسا تبث   تبث هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3131

سامت سامت زکرم   زکرم رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 93 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ufuaharhvwvj2?user=37505&ntc=5921642
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5921642?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/msdyfwnjcvd3r?user=37505&ntc=5921646
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5921646?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامزاس 2412700263960019  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ 

ربراک 1820
c هلاسکی سنسیالدیدمت 

1101000006000407 زاین :  هرامش 
یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یرازفا مرن  هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زادرپ نما 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ 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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ناهبهب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دارالپ ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  رازفا  مرن  سنسیال و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094755000080 زاین :  هرامش 

ناهبهب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361944433 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  یرادرهش  یناقلاط  دیهش  نابایخ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726174-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726171-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوجشناد 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 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  هعسوت  رارقتسا و  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010003000103 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  هعسوت  رارقتسا و  تامدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت تبث   تبث وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ رازفا   رازفا مرن   مرن وو   سنسیال   سنسیال یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3434

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هبهب   هجوت   هجوت اباب   هعسوت   هعسوت وو   رارقتسا   رارقتسا تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط   / P/F CHLORIDE BATTERY CHARGER ژراش / یرطاب  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004255 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک دقاف  ، CHLORIDE STANDBY SYSTEMS، CHLORIDE STANDBY SYSTEMS یرتاب رژراش  ، A 3-0 یریگ هزادنا  هدودحم  رتمرپمآ ، الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ELF یزلف یطوق   Lit 1 مجح  TRANSELF EP 85W140 هدند نغور  الاک :  مان 

یطوق 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دنورا ریوک  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CHLORIDE یتراجت مان   UPS 160 لدم  KVA 160 ناوت نیالنآ   UPS الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دنورا ریوک  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CHLORIDE یتراجت مان   UPS 80 لدم  KVA 80 ناوت نیالنآ   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دنورا ریوک  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CHLORIDE یتراجت مان   UPS 40 لدم  KVA 40 ناوت نیالنآ   UPS الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دنورا ریوک  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CHLORIDE یتراجت مان   UPS 20 لدم  KVA 20 ناوت نیالنآ   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دنورا ریوک  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CHLORIDE یتراجت مان   UPS 60 لدم  KVA 60 ناوت نیالنآ   UPS الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LA4KA1U لدم روتکاتنک   RC تمواقم الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یردان تماهش  نیمیس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SENPOWER یتراجت مان   ME-191 لدم  kw 11 ناوت  DC هب  AC روترونیا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
GMT-15KVA-12KVA ینف هرامش  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   RIELLO یتراجت مان   GMT-15KVA-12KVA لدم  KVA 15 ناوت  Multi Guard عون  UPS الاک :  مان 

رن یز -  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه 

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

 / / P/F CHLORIDE BATTERY CHARGERP/F CHLORIDE BATTERY CHARGER ژراش / / ژراش یرطاب   یرطاب یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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83768073-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یریگتخوس  زکرم  نزاخم  رد   H.L.A متسیس یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091516000047 زاین :  هرامش 

ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  طبترم  یلبق و  یارجا  هبرجت  نتشاد  نینچمه  یراکنامیپ و  ینمیا و  تیحالص  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516716839 یتسپ :  دک  تفن ،  تکرش  نابایخ  یدازآ - نادیم  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33048521-024  ، 33338084-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338084-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناجنز یریگتخوس   یریگتخوس زکرم   زکرم نزاخم   نزاخم ردرد     H.L.AH.L.A  متسیس متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5921684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  کیدتاک  تظافح  نپوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000238 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا نایاس  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DL648 لدم رگال  اتید  هلول  ششوپ  کیدتاک  تظافح  ژاتلو  یریگ  هزادنا  تبث و  هاگتسد  الاک :  مان 

سوت
هاگتسد 10 دادعت : 

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

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  کیدتاک  تظافح  نپوک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/13عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تابر رلرتنک  ویارد  متسیس  ناونع : 

14012766 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

 ( ( رگال رگال اتید   اتید هلول   هلول ششوپ   ششوپ کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح ژاتلو   ژاتلو یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا وو   تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد کیدتاک (  (  کیدتاک تظافح   تظافح نپوک   نپوک ناونع : : ناونع 3838

تابر تابر رلرتنک   رلرتنک ویارد   ویارد متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام شوج  هطقن  هاگتسد  رپوتسا  هتسد  ناونع : 

14012418 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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 دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5920764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

obaraobara کرام   کرام شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 4040

شتآ شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ یناشن - - یناشن شتآ   شتآ دربراک   دربراک یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ دربراک   دربراک دود   دود روتکتد   روتکتد - -   VV  2424  ژاتلو ژاتلو   ACAC  هیذغت هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع
یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت هیاپ   هیاپ یناشن -  -  یناشن

4141
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تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  مزاول  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002159 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 : 

1401/08/30 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 : 
1401/08/30 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 : 

1401/08/30 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 : 

1401/08/30 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 : 

1401/08/30 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 : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
متسیس باهش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایاس  یتراجت  مان   AF-S92 لدم قیرح  مالعا  راد  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/30 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
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ناردنزام ناتسا  یزرواشک  کناب   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک کناب  رهش  مئاق  لباب و  بعش  دیدج  نامتخاس  یارب  ییاجباج  بصن و  اب  هارمه  هنازخ  برد  ددع  هس  دیرخ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004282000025 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  ربارب  یرس   1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815613541 یتسپ :  دک  مشش ،  بالقنا  شبن  بالقنا -  خ  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352591-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352591-011 :: 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

یزرواشک یزرواشک کناب   کناب رهش   رهش مئاق   مئاق وو   لباب   لباب بعش   بعش دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس یارب   یارب ییاجباج   ییاجباج وو   بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه هنازخ   هنازخ برد   برد ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4242
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5920985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ موف  فیرزت  یپوکسلت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  هشقن  اضاقت و  حرش  قبط 

هباشم دکناریا 
1101092179001098 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراف جیلخ  یژرنا  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   in 6 زیاس یناشن  شتآ  بآ  موف و  نایرج  قیرزت  لرتنک  جولد  ریش  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاهن دات  / ددرگ یرازگراب  اضما  رهم و  یاراد  هدش  پیات  هناگادج  امازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  / یلخاد دیلوت  امازلا  / تسویپ اضاقت و  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دکناریا  / دنشاب هطوبرم  بسک  زاوج  یراک  هطیح  رد  نارگ  هصقانم  امازلا  / زور یلام 30 داهنشیپ  رابتعا  / الاک هنومن  دات  هب  طونم 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53340238-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ بآبآ   وو   موف   موف نایرج   نایرج قیرزت   قیرزت لرتنک   لرتنک جولد   جولد ریش   ریش هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   4Kg نزو  FM200 قیرح افطا  لوسپک  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005850000063 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   GULF OILANDGAS یتراجت مان   FM200 لدم یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریاس لمح و  هنیزه  تسا .  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   . 4Kg نزو  FM200 رورس قاتا  صوصخم  قیرح  افطا  لوسپک  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  تخادرپ  لباق  روتکاف  غلبم  ینف  دات  زا  سپ  .تسا  هدننک  نیمات  هدهعرب  ینوناق  تاروسک 

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221002-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: 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

مالیا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یزاگ  کیتاموتا  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003970000039 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  نامتخاس  نارادساپ -  هار  راهچ  ینیمخ -  ماما  یلامش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931713477

33334373-084  ، 33384748-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384748-084 :: 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

نیارفسا نیارفسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات هاگنامرد   هاگنامرد   44KgKg  نزو نزو   FM200FM200 قیرح   قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

یزاگ یزاگ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4545

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

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

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

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

5921280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  هلغ  لک  هرادا  یساسا  یاهالاکرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  مزاول  ، تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020027000063 زاین :  هرامش 

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

عبرمرتم 18000 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرک ناتسا  هلغ  لک  هرادا  یساسا  یاهالاکرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  مزاول  ، تازیهجت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617931145 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هیحان  یوربور  ولیس  هار  هس  یقودص  دیهشراولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32123630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32123586-034 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ زاگ و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004317 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   BFI هدنزاس عجرم   GT2.0 لدم شتآ  دود و  روسنس  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتساوخرد  یالاک  تهج  قیقد  دک  ناریا  دوجو  مدع  تلعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ طیارش  تسیل و  قبط  الاک  حرش 

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

83762173-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

نامرک نامرک ناتسا   ناتسا هلغ   هلغ لکلک   هرادا   هرادا یساسا   یساسا یاهالاکرابنا   یاهالاکرابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو مزاول   مزاول ،، تازیهجت تازیهجت ناونع : : ناونع 4646

شتآ شتآ وو   زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5921691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   RESET MODULE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000931 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ESSER NOVAR یتراجت مان   FLEXES-FX808397 لدم پول  قیرح 18-1  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   RESET MODULERESET MODULE ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رزخ تفن  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000134 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-4 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   POTTER هدنزاس عجرم   POTTER یتراجت مان   PS-24 لدم قیرح  مالعا  هیاپ  اب  یدود  لانشنوناک  روتکتد  الاک :  مان 
میلقا نمیا  تاطابترا  یروانف و  هعسوت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  مالقا  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضاقتم دحاو  دات  الاک و  شزوما  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 20  هیوست 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  یرازگراب 
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلاسرا  روتکاف  شیپ  رد  اکن  یتایلمع  هقطنم  رد  هاگتسد  شزوما  بصن و  هنیزه 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: 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

یتایلمع یتایلمع هقطنم   هقطنم ردرد   شزوما   شزوما وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   قیرح   قیرح نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4949
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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 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک سیورس  ضیوعت و  اب  هارمه  / FD10 لدم  Drager کرام هلعش  زاس  راکشآ  یارب  هلعش  صیخشت  روسنس  / هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیهجت

1101097576000033 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   Flame Detector لدم هلعش  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیهجت لماک  سیورس  ضیوعت و  اب  هارمه  / FD10 لدم  Drager کرام هلعش  زاس  راکشآ  یارب  هلعش  صیخشت  روسنس  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31318351-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: 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

DragerDrager  کرام کرام هلعش   هلعش زاس   زاس راکشآ   راکشآ یارب   یارب هلعش   هلعش صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5050
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هردمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویلیک قیرح 6 ءافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091991000044 زاین :  هرامش 

هردمرخ ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یهللادبع میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  تاجن  ناریا  هدنزاس  عجرم   kg 6 لوسپک قیرح  ءافطا  دربراک  راشف  تحت  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 4 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم  دک  ناریا 

ددرگ تسویپو  هدش  رکذ  امتح  یتناراگ  تدمو  هدنزاس  تکرش  رکذاب  روتکاف  شیپ 

4571687149 یتسپ :  دک  هردمرخ ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یئاجر  دیهش  نابایخ  یادتبا  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35534006-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524006-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناجنز5920916 یریگتخوس  زکرم  نزاخم  رد   H.L.A متسیس هحفص 29)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییویلیک ییویلیک 66 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5151
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ناتسا رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رارق  IT دحاو دیئات  دروم  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  دشاب  یم  زاین  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  هب  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگ

1101092691000024 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا   رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   MIMOSA هدنزاس عجرم   MIMOSA یتراجت مان   B5C لدم  MHz 5 سناکرف  Mbps 1500 تیفرظ یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
راگن هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  روتکاف 3  هنیزه  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربراب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516663973 یتسپ :  دک  سناژروا 115 ،  هر  ماما  قباس  ناتسرامیب  یقشع  هدازریم  نادمه خ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38322713-081  ، 38322048-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38322014-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رارق رارق   ITIT دحاو   دحاو دیئات   دیئات دروم   دروم وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد دشاب   دشاب یمیم   زاین   زاین تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط الاک   الاک هبهب   هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع
دریگ دریگ

5252

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

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

زا 93 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uzyknwg6nll2w?user=37505&ntc=5920703
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5920703?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد   2 تروپ -  راهچ   ( Planet/FXO نفلت (  لاقتنا  یاهتراک  لدبم  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  2  - تروپ راهچ   ( Planet/FXS نفلت (  لاقتنا  یاهتراک  لدبم  - 2

1101001313000204 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-FXO لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   FXO هعطق تراک  الاک :  مان 
کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5920982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  یباختنا  دکناریا   ) تسویپ لیاف  تاجردنم  قفو   HWIC-2CE1T1-PRI لدم وکسیس  لوژام  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000319 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینیغاب یعاجش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   HWIC-2SHDSL لدم هنایار   IP لوژام الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یتناراگ  یاراد  ون و  دیاب  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( Planet/FXSPlanet/FXS نفلت (  (  نفلت لاقتنا   لاقتنا یاهتراک   یاهتراک لدبم   لدبم - - 22 هاگتسد   هاگتسد   22 تروپ -  -  تروپ راهچ   راهچ  (  ( Planet/FXOPlanet/FXO نفلت (  (  نفلت لاقتنا   لاقتنا یاهتراک   یاهتراک لدبم   لدبم - - 11 ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد   22  - - تروپ تروپ راهچ   راهچ

5353

HWIC-2CE1T1-PRIHWIC-2CE1T1-PRI لدم   لدم وکسیس   وکسیس لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 5454
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  یروبصدیهش   - یزکرم یاخ  نامتخاس  نیب  طابترا  یرارقرب  یارب  ییویدار  کنیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000140 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طابترا طابترا یرارقرب   یرارقرب یارب   یارب ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555
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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 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - ربتعم یتناراگ  یاراد   ews 357 ap لدم  engenius تنیوپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002544 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب - دوش یم  هداد  تدوع  تروص  ره  هب  بوغرمان  ای  هباشم  سانجا  - هام ود  تخادرپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  ات  هنیزه  هنوگ  ره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  تمیق  هدوزفا  شزرا 

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

36425570-058  ، 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

engeniusengenius تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 5656
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هاضق هوق  داتس   :: 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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5921367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

201f تیگیتروف لاوریاف  هاگتسد   4! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا مهم  لیوحت  نامز 

1101004813000284 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-200 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
اکرآ هناماس  نایار 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک هام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا مهم   مهم لیوحت   لیوحت نامز   نامز   2 0 120 1 ff  تیگیتروف تیگیتروف لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   44 !! هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 5757
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  / دوش همیمض  روتکاف  شیپ  / ARIO TM800BUNDLE - WAFDT-800-BW لاوریاف زیهجت  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمشاه / ینابرق یگنهامه 07731372139  / هدنشورف

1101093035000618 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN ARIO WAF یتراجت مان  فو  ویرآ  لدم  بو  تحت  یاه  همانرب  یموب  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یگنهامه / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / دوش همیمض  روتکاف  شیپ  / ARIO TM800BUNDLE - WAFDT-800-BW لاوریاف زیهجت  ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه / ینابرق  07731372139

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

24 تروپ  ، 2960x چیئوس ددع  دیرخ 6  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091356000057 زاین :  هرامش 

لیبدرا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت شخبحور 09149514652  یاقآ  اب  سامت  هب  زاین  تروص  رد  .لیبدرا  تفن  تکرش  برد  لیوحت  دشابیم ، هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لصاح 

5613765441 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرشداهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331551-045  ، 3331551-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356827-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت یاه   یاه همانرب   همانرب یموب   یموب لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5858

2424 تروپ تروپ  ،  ، 29602960 xx  چیئوس چیئوس ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5959
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/13عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   usb4 باه ادص و  تراک  ناونع : 

14012991 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5920624 هنایار  هکبش  یاه  سیورس  یرادهگن  ینابیتشپ و  هرواشم ، هحفص 19)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5921452GRG رت روس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 19)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5921469 قاتا  یزاس  هحفص 19)درادناتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سامت5921646 زکرم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هحفص 19)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5921761 هخسن  شیوداپ  سوریو  هحفص 19)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

usb4usb4  باه باه وو   ادص   ادص تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  یهجو  تشه  هیاپ  اب  یکیفارت  ولبات  دیرخ   - تسیندیرخ کالم  ودشابیم  تمیق  نعت  تهج  یمالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کارا یرادرهش  رابنا  رد  لیوحتو  تسویپ  ینف 

1101005111000126 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

روشک نارادهار  ینواعت   75x75 cm زمرق دیفس و  عبرم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یهجو  تشه  هیاپ  اب  یکیفارت  ولبات  دیرخ   - تسیندیرخ کالم  ودشابیم  تمیق  نعت  تهج  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کارا یرادرهش  رابنا  رد  لیوحتو 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهجو یهجو تشه   تشه هیاپ   هیاپ اباب   یکیفارت   یکیفارت ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات بصن  یراذگلودج و  تباب  لایر  غلبم 1/528/093/567 تکرش  نیا  دروارب  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابا سابع  مود  یسرتسد  هار  رد  ییامنهار 

1101001051000254 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 
یگدننار ییامنهار  ولبات  یراذگلودج  1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات تمیق  کرادم  ندوب  ربتعمان  ندوب و  صقان  ندرکن و  یراذگراب  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  زارها  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگن یراذگراب  طبترم  ریغ  کرادم  ددرگ  یم  لاطبا  هدننک 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامنهار ییامنهار ولبات   ولبات بصن   بصن وو   یراذگلودج   یراذگلودج ناونع : : ناونع 6262
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هشیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوط رتم  28000  ) اهلگ راولب  یدازآ و  راولب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم تسویپ 1712  حرط  تسیل و  قبط  رهش  حطس  سرادم  هدایپ  رباع  یاهکولب  یزیمآ  گنر  - 2

1101093968000055 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  28000 دادعت : 

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

( لوط رتم  اهلگ (28000 راولب  یدازآ و  راولب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم تسویپ 1712  حرط  تسیل و  قبط  ماف  دیفس  یکیفارت  درس  گنر  زا  هدافتسا  اب  رهش  حطس  سرادم  هدایپ  رباع  یاهکولب  یزیمآ  گنر  - 2

3354661949 یتسپ :  دک  هشیدنا ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  زاف 3 -  هشیدنا -  رایرهش -  نارهت -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65555557-021  ، 65555565-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65566358-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رباعم  ولبات  بصن  هیهت و  یاهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر )  ) هیلوا 4,735,000,000 دروآرب  تمیق 

هام  4: ءارجا تدم 

راک ماجنا  نسح  هدرپس  دصرد   10  : ینوناق روسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسحاصافم هئارا  زا  سپ  دادرارق  نایاپ  رد  دیامن و  یم  یرادهگن  تناما  هب  دوخ  دزن  رسک و  همیب  ناونعب  باسحلا  یلع  تروصب  لداعم 5 % تخادرپ  ره  زا  امرفراک 

 . دش دهاوخ  درتسم  دادرارق  فرط  یوس  زا  یعامتجا  نیمات  نامزاس  زا  همیب 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: vendor.shiraz.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

هدایپ هدایپ رباع   رباع یاهکولب   یاهکولب یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر راولب -  -  راولب یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363

حطس حطس رباعم   رباعم ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/14  زا   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/08/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921167 :: هرازه هرازه :: 1401/08/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  6,360,000,000 دروآرب :

.تسا راتخم  زاجم و  اهداهنشیپ  زا  کیره  لوبق  ای  در  رد  زاریش  هد  هقطنم  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یمن  تخادرپ  یریگراب  لمح و  تباب  یا  هنیزه  هنوگ  چیه  یرادرهش  هدوب و  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  یرادرهش  رابنا  رد  هیلخت  لمح و  یریگراب ، هنیزه 

هد هقطنم  یرادرهش  کیفارت  ینمیا و  یسدنهم و  لک  هرادا  تراظن :  هاگتسد   :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فداصترپ طاقن  غارچ  هیاپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000162 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

فداصترپ فداصترپ طاقن   طاقن غارچ   غارچ وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف یاه  هیاپ  اب  ناگوگ  هب  ناهجیخآ  هداج  رباعم  ییانشور  هعسوت  راکنامیپ  نعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005290000200 زاین :  هرامش 

زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

یقوقح صخش  1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  یدقن )  ) قرب ضراوع  لحم  زا  تخادرپ  تسیمازلا -  یتسویپ  کرادم  یراذگراب  ندومن و  روهمم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157694374 یتسپ :  دک  نارطق ،  لوا  - یماظن نابایخ  - رصعیلو یوک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294805-041  ، 33328946-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328950-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5921555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش اضماورهم  هب  روهمم  کرادم  هیلک  - کیفارت لرتنک  تعرس  فلخت  تبث  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  ینارمع  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ددجم  ددرگ و  هدننک 

1101005084000045 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب یهد  تمیق  تهج  - نیوزق یرادرهش  کیفارت  لرتنک  زکرم...و  تعرس  فلخت  تبث  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  ینارمع  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نابرهم 09127804072 .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ددجم  ددرگ و  هدننک  تکرش  اضماورهم  هب  روهمم  کرادم  هیلک.ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم 

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

یزلف یزلف یاه   یاه هیاپ   هیاپ اباب   هداج   هداج رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هعسوت   هعسوت راکنامیپ   راکنامیپ نعت   نعت ناونع : : ناونع 6767

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 4850)30*30 لودجو ددع ) 3850) ویناک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091291000009 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  رهش  لین  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 20 عافترا  30x35 cm داعبا ینتب  ویناک  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

ددع 3850 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نتب نایواک  هدنزاس  عجرم  قرش  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  30x30 cm داعبا ینتب  سنج   cm 15 تماخض اب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 
قرش

عبرم رتم  4850 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددع 4850)30*30 لودجو ددع ) 3850) ویناک دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9575138393 یتسپ :  دک  رهش ،  لین  یرادرهش  اضر -  ماما  راولب  رهش -  لین  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52573939-051  ، 52573171-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52574004-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 48504850 )) 3030 ** 3030 لودجو لودجو ددع ) ) ددع 38503850 )) ویناک ویناک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیلپ دک  یاراد  هنیبرود  ییوردوخ 4  نکاس  تافلخت  هزیناکم  تبث  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094755000081 زاین :  هرامش 

ناهبهب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361944433 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  یرادرهش  یناقلاط  دیهش  نابایخ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726174-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726171-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

سیلپ سیلپ دکدک   یاراد   یاراد هنیبرود   هنیبرود   44 ییوردوخ   ییوردوخ نکاس   نکاس تافلخت   تافلخت هزیناکم   هزیناکم تبث   تبث هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  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 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5920921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یللملا نیب  هاگدورف  ینیمز  ینمیا   Speed High پآ لور  برد  ددع  کی  لماک  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هیهت ، ییارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ارجا حلاصم و  هیهت  لماش  ) دنجریب
1101004800000013 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: 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

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاس روتوم  یقرب ،  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003925000026 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمیهاربا رفص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  کینوی  هدنزاس  عجرم   1000x1000 mm داعبا یموینیمولآ   cm 8 هغیت دیاس  روتوم  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  لودج  قبط  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هناماس  رد  تکرش  تهج  افرص  هدش  تبث  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714617161 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  بعش  هرادا  نمهب  یهار 22 هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38100194-083  ، 38100184-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38100185-083 :: 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

یللملا یللملا نیب   نیب هاگدورف   هاگدورف ینیمز   ینیمز ینمیا   ینمیا   Speed HighSpeed High پآپآ   لور   لور برد   برد ددع   ددع کیکی   لماک   لماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7171

دیاس دیاس روتوم   روتوم یقرب ،  ،  یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاس روتوم  اب  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003925000027 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمیهاربا رفص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  کینوی  هدنزاس  عجرم   1000x1000 mm داعبا یموینیمولآ   cm 8 هغیت دیاس  روتوم  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  لودج  قبط  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هناماس  رد  تکرش  تهج  افرص  هدش  تبث  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714617161 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  بعش  هرادا  نمهب  یهار 22 هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38100194-083  ، 38100184-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38100185-083 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیاس دیاس روتوم   روتوم اباب   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایلو یرایهد   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  تمیق  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط 

1101095705000005 زاین :  هرامش 
غالبجواس ناتسرهش  رادنچ  شخب  نایلو  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

MILESIGHT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2962-TEPB لدم ددرت  لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناوخ کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  تمیق  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط 

تسا هدش  یرازگراب  دانسا  کالم 

3365143436 یتسپ :  دک  نایلو ،  یاتسور  - راسهوک رهش  - غالبجواس ناتسرهش  - زربلا غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44573421-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44573421-026 :: 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

دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق هدش   هدش یرازگراب   یرازگراب دانسا   دانسا قبط   قبط ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5920676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  هب  مالقا  حرش  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003277000067 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
.دشابیم تسویپ  هب  مالقا  حرش  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.دیئامرفب لصاح  سامت  یروشآ  یاقآ  نفلت 09125401899  هرامش  اب  .دشابیم  طوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ  یدقن و  تروصب  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: 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

دزی متاخ  یمتاخ  هللا  تیآ  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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090216000017 زاین :  هرامش 

دزی متاخ  یمتاخ  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

متاخ رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8988119153 یتسپ :  دک  یمتاخ ،  تیا  ناتسرامیب  یقرش  حیسمرهن  نابایخ  تاره  متاخ  ناتسرهش  متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32571401-035  ، 32572706-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32572461-035 :: 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

.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   مالقا   مالقا حرش   حرش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7575

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  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 08 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یریوصت  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001190000069 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک   - تسویپ تسیل  قبط  یریوصت  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756819 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  خ  الاب -   غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36276006-031  ، 36273011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272228-031 :: 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

نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5921016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا تسویپ  لیاف  لیمکت  هب  تبسن  افطل   . یشک لباک  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهوک یگنهامه 83702503 .دامرف 

1101092119000066 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

لیاف لیمکت  دومن  دهاوخ  مادقا  هدنرب  هدننک  نیمات  اب  دادرارق  دقع  هب  تبسن  تاکرادت  نامزاس   . مزال یاه  زوجم  یاراد.نارهت  زا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

1599845318 یتسپ :  دک  نامتخاس 290 ،  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83702056-021  ، 88803876-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88808665-021 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یریوصت   یریوصت متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7777

یشک یشک لباک   لباک وو   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههاچ تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001513000138 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا کالفا  سرگاز  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   GSMV 1 لدم نکاما  لارتناس  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 133 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  اهب  مالعتسا  کفنیال  ءزج  تسویپ  دک  ناریا  هارمه  هب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371813513 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا ،  عمتجم  نهآ ،  هار  نادیم  نیمارو ،  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36270015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36270016-021 :: 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

ناگزمره ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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 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

5921197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههاچ اههاچ تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

.ددرگ دیق  یتناراگ  عون 
ههام تخادرپ 1  یرابتعا  طیارش 

07633681054 نفلت : 
1101090186000012 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ تعنص  کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD892P-IR1 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2DE7232IW-AE لدم ماددیپسا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

تراجت رهم  رتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 ( ددع  DS-2CDE4425IW-DE ( 1 ماددیپسا لسکیپاگم  هکبش 4  تحت  نژیو  کیاه  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ددع  DS-2CD2T86GT-4l ( 2 تلاب لسکیپاگم  هکبش 8  تحت  نژیو  کیاه  نیبرود 

 ( ددع  DS-2CD2T47G2-L ( 1 تلاب لسکیپاگم  هکبش 4  تحت  نژیو  کیاه  نیبرود 

7915913145 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هاگشناد -  راولب  یادتبا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33684401-076  ، 33684410-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33684410-076 :: 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

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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5921358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا مزاول  نیبرود و  تازیهجت  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095076000003 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  17 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت سامت 09396515506  هرامش  هب  عراز  یاقا  اب  یگنهامه  تهج  دشاب  یم  یرادرهش  یزکرم  رابنا  رد  لیوحت  دات و  هب  طونم  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دصرد هام 50 % ره  طسق  ود  یط  تخادرپ  دیریگب 

6356148984 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  راولب  ینیمخ - ماماردنب  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52222020-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52222021-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5921555 لرتنک  تعرس  فلخت  تبث  یریوصت و  تراظن  یاه  هحفص 48)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سیلپ5921860 دک  یاراد  هنیبرود  ییوردوخ 4  نکاس  تافلخت  هزیناکم  تبث  هحفص 48)هناماس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " 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

5920820(video wall  ) یراوید رگشیامن  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ، هحفص 13)تامدخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

یرادا یرادا مزاول   مزاول وو   نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 8181

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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شتآ5920764 دربراک  یترارح  روتکتد  یناشن -  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  -  V 24 ژاتلو  AC هیذغت عبنم 
یناشن شتآ  تازیهجت  هیاپ  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  ریژآ  یناشن -

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامرک5921280 ناتسا  هلغ  لک  هرادا  یساسا  یاهالاکرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  مزاول  ، هحفص 32)تازیهجت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.تسویپ5921691 تاصخشم  قبط   RESET MODULE(32 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتایلمع5921725 هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  هحفص 32)مالقا  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

5921240engenius تنیوپ هحفص 41)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

هداد5920650 تمیق  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
دوش

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددرت5921791 تبث  ناوخ و  کالپ  رازفا  مرن  سنسیال و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  هحفص 19)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هداد5920650 تمیق  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
دوش

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5920976(GATE RAY  ) تسارح برد  ددرت  تیگ  یسرزاب  هاگتسد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینامتخاس و5921052 تاعیاش  کاخ و  لمح  یاه  وردوخ  ددرت  رب  دنمشوه  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج 
ینارمع

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت5921791 تبث  ناوخ و  کالپ  رازفا  مرن  سنسیال و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  هحفص 19)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

کیفارت5921555 لرتنک  تعرس  فلخت  تبث  یریوصت و  تراظن  یاه  هحفص 48)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  مالعتسا و  مرف  قبط  دنمشوه  لفق  هارمه  هب  رورس  قاتا  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن تبث  هناماس  رد  یلک  تمیق  دیاب  ناگدننک  تکرش 

1101005897000044 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

دورتشه رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک  ددرگ و  یم  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد  رادیرخ ، طسوت  مالقا  هیلک  دات  لابق  رد  تخادرپ 

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44334159-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: 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

شتآ5920764 دربراک  یترارح  روتکتد  یناشن -  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  -  V 24 ژاتلو  AC هیذغت عبنم 
یناشن شتآ  تازیهجت  هیاپ  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  ریژآ  یناشن -

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیارفسا5921159 یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   4Kg نزو  FM200 قیرح افطا  لوسپک  ددع  هحفص 32)دیرخ 2  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزاگ5921221 کیتاموتا  قیرح  یافطا  مالعا و  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامرک5921280 ناتسا  هلغ  لک  هرادا  یساسا  یاهالاکرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  مزاول  ، هحفص 32)تازیهجت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تکرش5921463 ینف  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  قبط  دنمشوه  لفق  هارمه  هب  رورس  قاتا  برد  دیرخ 
.دنیامن تبث  هناماس  رد  یلک  تمیق  دیاب  ناگدننک 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

.تسویپ5921691 تاصخشم  قبط   RESET MODULE(32 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هناماس هناماس ردرد   یلک   یلک تمیق   تمیق دیاب   دیاب ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط دنمشوه   دنمشوه لفق   لفق هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دنیامن .دنیامن تبث   تبث

8282

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

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

زا 93 ھحفص 66 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2rvgbx5z5gt5a?user=37505&ntc=5921463
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5921463?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

یتایلمع5921725 هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  هحفص 32)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ییویلیک5921794 قیرح 6 ءافطا  هحفص 32)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگتسیا5921980 قیرح  ءافطا  و  ( DWP  ) ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ،
یلیر لقن  لمح و  نامزاس  ود  طخ  یاه 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اههاچ5921177 تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  مزاول  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

شتآ5920764 دربراک  یترارح  روتکتد  یناشن -  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  -  V 24 ژاتلو  AC هیذغت عبنم 
یناشن شتآ  تازیهجت  هیاپ  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  ریژآ  یناشن -

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتایلمع5921725 هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  هحفص 32)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5921734Drager کرام هلعش  زاس  راکشآ  یارب  هلعش  صیخشت  هحفص 32)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا نویزیولت 65  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090260000483 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلامو ینف  داهنشیپ  هئارادشابیم  تسویپ  مالعتسا  قبط  زاین  دروم  یالاک  نینچمه  دشابیمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسیمازلا  دک  ناریا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  تمسق  رد 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125034-061  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: 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

مزال5920563 تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تعرس5920588 لرتنک  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  هحفص 13)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هداد5920650 تمیق  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
دوش

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.دشابیم5920676 تسویپ  هب  مالقا  حرش  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 57)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5920678 رادم  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5920859 تسیل  قبط  یریوصت  متسیس  هحفص 57)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یشک5921016 لباک  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 57)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید5921197 هتسب  رادم  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

چنیا چنیا   6565 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 8383

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

یرادا5921358 مزاول  نیبرود و  تازیهجت  هحفص 57)هعومجم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیفارت5921555 لرتنک  تعرس  فلخت  تبث  یریوصت و  تراظن  یاه  هحفص 48)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سیلپ5921860 دک  یاراد  هنیبرود  ییوردوخ 4  نکاس  تافلخت  هزیناکم  تبث  هحفص 48)هناماس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

چنیا5921894 هحفص 19)نویزیولت 65  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمامت دیاب.دش  دهاوخ  تخادرپ  تارابتعا  صیصخت  ساسا  رب  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم 

1101093707000024 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنایار دربهار 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تادنتسم  یمامت  دیاب.دش  دهاوخ  تخادرپ  تارابتعا  صیصخت  ساسا  رب  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت 

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 8484
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  سنسیال و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000139 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

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

هناماس  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم   VTLVTL یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یارب   یارب کسید   کسید دراه   دراه وو   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 8585

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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت بونج  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا )  یمازلا  تسویپ  هب  هعجارم   ) ویو ینوی  لاناک  زاس 64 هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا یمازلا  تسویپ  هب  هعجارم   ) تیابارت دراه 8 

1201003165000118 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  بونج  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسا )  یمازلا  تسویپ  هب  هعجارم   ) ویو ینوی  لاناک  زاس 64 هریخذ  هاگتسد  - 
 ( تسا یمازلا  تسویپ  هب  هعجارم   ) تیابارت دراه 8 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  رد  رتشیب  تاحیضوت  تسا /  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  کناب /  ناسانشراک  هیدیئات  زا  دعب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1851943117 یتسپ :  دک  نارهت ،  بونج  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  ناگدازا  زارتالاب  مالسا  نایئادف  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891462-021  ، 33891451-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891463-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5920756 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 69)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هداد5920959 زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  هحفص 69)سنسیال و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ویو5921231 ینوی  لاناک  زاس 64 هریخذ  هحفص 69)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ویو ویو ینوی   ینوی لاناک   لاناک زاس  6464 زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8686
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5920857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس یارب   SSD دراه ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000132 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

G10 رورس یارب   SSD دراه ددع  دیرخ 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10G10 رورس   رورس یارب   یارب   SSDSSD  دراه دراه ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

(( دنشاب دنشاب یمیم   هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا  ) ) نیارفسا نیارفسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات هاگنامرد   هاگنامرد رتویپماک   رتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( دنشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا   ) نیارفسا یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005850000065 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 406XT لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   MCP 65 لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هبعج 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LIDE 200 لدم تخت  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان   DVD-RW لدم رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   L305 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا رایس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   ZTE یتراجت مان   PC SERVER DL120G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GSKILL هدنزاس عجرم  هنایار   DDR4 2400 لدم  GB 8 تیفرظ هعطق  مر  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   MFL605 لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب ینوناق  تاروسک  ریاسو  لمح  هنیزه  ، دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  یتساوخرد  مالقا  تاصخشم  زیر   . دنشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  یاهلیاف  رد  یلیمکت  تاصخشم  ریاس   ، تسا یناریا  یالاک  اب  تیولوا   ، تسا هدننک  نیمات 

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221002-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم ههام  هیوست 5 لحم  رد  لیوحت  تاصخشم  قبط  رورس  ءاقترا  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000180 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق رگید  یاهدنرب  هب  افطل   - دشاب هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط  سانجا   - ددرگ یراذگراب  امتح  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرکن یراذگراب 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآزوریف ناتسرهش  جع )  ) مئاق ترضح  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5921623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 1  نامز  تدم   . دوش همیمض  روتکاف  شیپ   . ددوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090815000052 زاین :  هرامش 

دیدج دابازوریف  جع   مئاق   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نوماه تاعالطا  یروانف  ناماگشیپ   HP یتراجت مان   B21-728629 لدم  GB 32 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخلذرپ 1  نامز  تدم   . دوش همیمض  روتکاف  شیپ   . دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7471841313 یتسپ :  دک  ینیگچ ،  دیهش  راولوب  یاهتنا  دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38727091-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38723011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم ههام   ههام 55 هیوست   هیوست لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس ءاقترا   ءاقترا یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8989

ههام ههام   11 تخادرپ   تخادرپ نامز   نامز تدم   تدم  . . دوش دوش همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  . . ددوش ددوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 93 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lfrekf4d4huj4?user=37505&ntc=5921126
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5921126?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/unpkmuu4cghk5?user=37505&ntc=5921623
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5921623?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP SAS 300GB لدم تابساحم  رورس  کسید  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
15K 12G

PART NO:870753_B21
1101003909000015 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 300 تیفرظ لدم 507127  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619911367 یتسپ :  دک  یسدنهم ،  ینف و  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505704-045  ، 33517379-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33517379-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 9191

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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هنایار  تازیهجت  رورس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادم  حرش  هب  طقف  ***

1101003131000098 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نهیم هشیدنا  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  نهیم  هشیدنا  نیمات  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   BL460 c 46 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لتنیا  یتراجت  مان   I7 8700 لدم هنایار  یا  هتسه  وی 6  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هشارت هدنزاس  عجرم   FDK یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   SSD B5 لدم  GB 256 تیفرظ  SATA3 هنایار هظفاح  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم  کدف  هظفاح  زادرپ 
هبعج 45 دادعت : 

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

دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دندرگ لیوحت  تمیق و  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  طقف  مالقا 

دنشاب طرش  دیق و  یب  ربتعم و  همان  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

63921087  _ 63923171  _ 63923180  : سامت هرامش 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تشر یزکرم  نادنز  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم یمازلا  هنومن  لاسرا  زور و  یاضقنا  خیرات  اب  بوغرم و  سنج  یرتیل  ددع 1.5  ومیلبآ 200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000368000152 زاین :  هرامش 

تشر نادنز  هدننک :  رازگرب 
رورسم نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  رورسم  یتراجت  مان   g 1500 تپ فرظ  یعیبط  ومیلبآ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  هجو 55  تخادرپ  دشاب  یم  تشر  یزکرم  نادنز  رابنا  لیوحت  لحم  هدننک و  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  لیوحت  روتکاف  هارمه  هب  الاک  انمض.ددرگ  یم  لاطبا  تساوخرد  الاک  لاسرا  رد  هدنرب  مالعا  زا  سپ  تعاس  زا 72  شیب  ریخات  تروص 

4133973149 یتسپ :  دک  تشر ،  یزکرم  نادنز  - رس هکلس  یاتسور  هب  هدیسرن  - ناکال هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33480100-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33480100-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5920857G10 رورس یارب   SSD دراه ددع  هحفص 71)دیرخ 8  رورس  ( رورس

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

اهدک5921094 ناریا   ) نیارفسا یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ 
( دنشاب یم  هباشم 

هحفص 71) رورس  ( رورس

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

ههام5921126 هیوست 5 لحم  رد  لیوحت  تاصخشم  قبط  رورس  ءاقترا  یارب  زاین  دروم  تازیهجت 
دشابیم

هحفص 71) رورس  ( رورس

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

تکرش5921463 ینف  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  قبط  دنمشوه  لفق  هارمه  هب  رورس  قاتا  برد  دیرخ 
.دنیامن تبث  هناماس  رد  یلک  تمیق  دیاب  ناگدننک 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

رورس5921469 قاتا  یزاس  هحفص 19)درادناتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

همیمض5921623 روتکاف  شیپ   . ددوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
ههام تخادرپ 1  نامز  تدم   . دوش

هحفص 71) رورس  ( رورس

.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا وو   زور   زور یاضقنا   یاضقنا خیرات   خیرات اباب   وو   بوغرم   بوغرم سنج   سنج یرتیل   یرتیل   1 .51 .5 ددع   ددع 200200 ومیلبآ   ومیلبآ ناونع : : ناونع 9393
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس5921678 کسید  هحفص 71)دراه  رورس  ( رورس

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

هنایار5921754 تازیهجت  رورس و  هحفص 71)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یمازلا5921844 هنومن  لاسرا  زور و  یاضقنا  خیرات  اب  بوغرم و  سنج  یرتیل  ددع 1.5  ومیلبآ 200
.دشابیم

هحفص 71) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دکناریا   ) تسویپ لیاف  قبط  رفیام  تراک  تشگنارثا و  هرهچ ،  اب  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000127 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  هدهع  هب  راک  نایاپ  ات  عورش  زا  یضاقتم ) رابنا  ) دصقم ات  ( هدنشورف ) ادبم زا  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  هدش  مالعا  مالقا  ینف  تاصخشم  هئارا ی 

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رفیام   رفیام تراک   تراک وو   تشگنارثا   تشگنارثا هرهچ ،  ،  هرهچ اباب   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9494
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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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا طقف   - AC2200 لدم بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000201 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار نیمزرس  نارگایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   AC2200 لدم تشگنا  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم  یناریا  یالاک  طقف.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ( 09386527815  ) ینادزی مناخ  راکرس  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یناریا طقف   طقف  - - AC2200AC2200 لدم   لدم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

امد امد لرتنک   لرتنک تاتسومرت   تاتسومرت یزاگ -  -  یزاگ یتعنص   یتعنص ریش   ریش روتپادآ -  -  روتپادآ یترارح -  -  یترارح امد   امد روسنس   روسنس مویکو -  -  مویکو نغور   نغور ناونع : : ناونع 9696

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

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) .تسویپ لیاف  قبط  فیدر  رد 7  یتاسیسات  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004396000083 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 
JENBACHER هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   JENBACHER یتراجت مان   JGS620GS-341184 لدم امد  لرتنک  تاتسومرت  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یا هدند  لاصتا  عون   in 11/4 زیاس یجنرب  سنج  یپوت  لصو  عطق و  مزیناکم  یتعنص  یگناخ و  تاسیسات  دربراک  درگ  عبرکی  کبس  یزاگ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

یقیقح قذاح  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   bar 5 راشف
ددع 6 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   CP-AD2 لدم روتپادآ  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
کیرم یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  پمپ  کیرم  یدیلوت  ینواعت  هدننک  دیلوت  عجرم  کیرم  یتراجت  مان  نلاگ   Lit 4 ریا نیبور  لدم  مویکو  نغور  الاک :  مان 

پمپ
نلاگ 10 دادعت : 

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

.دوشیم هداد  تدوع  دشابن  یلصا  رگا  دوشیم  تست  ریا  نیبور  مویکو  نغور.دشابیم  هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: 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

دکناریا5921095  ) تسویپ لیاف  قبط  رفیام  تراک  تشگنارثا و  هرهچ ،  اب  بایغ  روضح و  هاگتسد 
( دشابیم هباشم 

هحفص 78) روسنس  ( روسنس

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

یناریا5921286 طقف   - AC2200 لدم بایغ  روضح و  هاگتسد  هحفص 78)دیرخ 3  روسنس  ( روسنس

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

شتآ5921416 زاگ و  هحفص 32)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

امد5921660 لرتنک  تاتسومرت  یزاگ -  یتعنص  ریش  روتپادآ -  یترارح -  امد  روسنس  مویکو -  هحفص 78)نغور  روسنس  ( روسنس

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

5921734Drager کرام هلعش  زاس  راکشآ  یارب  هلعش  صیخشت  هحفص 32)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد رازبا  تاودا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001078 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 360 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قوف  دانسا  یراذگراب  ندرک و  لیمکت  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس 

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

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

5921240engenius تنیوپ هحفص 41)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

میظنت5921535 لباق  چیئوس  هحفص 81)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

592183224 تروپ  ، 2960x چیئوس ددع  دیرخ 6  هحفص 41)تساوخرد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

میظنت میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  روخ  شلف  رکیپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001133 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-PA15-4A 40HM لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/21 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

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

تسویپ5921171 حرش  قبط  روخ  شلف  هحفص 82)رکیپسا  توص  ( توص

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

یرادا5921358 مزاول  نیبرود و  تازیهجت  هحفص 57)هعومجم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا5921894 هحفص 19)نویزیولت 65  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط روخ   روخ شلف   شلف رکیپسا   رکیپسا ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه لباک  ششوپ  هارمهب  ییاتود  رسوید  سنارت  ماد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000450 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شجنس اتآ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   METCO هدنزاس عجرم   FMT یتراجت مان   DOUBLE لدم یبلق  گنیروتینام  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 

بط
تس 900 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاتود رسوید  سنارت  ماد  ههام / هیوست 6  هباشم /  دک  دشاب /  یم  ددع  ساسا  رب  دادعت  تسا / .  یمازلا   IRC دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دهد ششوپ  یتسیاب  ار  زکرم  زاین  دروم  یاه  لباک  یمامت  هدنرب  تسه /  زاین  دروم 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه لباک   لباک ششوپ   ششوپ هارمهب   هارمهب ییاتود   ییاتود رسوید   رسوید سنارت   سنارت ماد   ماد تستس   ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیم فا 16  ید  ما.یروتینام  یسیک و  ریز  لفق  وشک و  لیاف 3  اب  ضرع 85  عافترا 120  هب  ناوخ  شیپزیم.تسا  هباشم  دک  ناری  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ناجنسفر  یموب  هدننک  تکرش   . بوچ نیون 

1101093249000048 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سیلج ایرد  لدم  یسانشراک  یرادا  زیم  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیون لیم  فا 16  ید  ما.یروتینام  یسیک و  ریز  اب  هارمه  لفق  وشک و  لیاف 3  اب  ضرع 85  عافترا 120  هب  ناوخ  شیپزیم.تسا  هباشم  دک  ناری   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناجنسفر  یموب  هدننک  تکرش.لیم  ود  یس  یو  یپ  راون  اب  بوچ 

7714713454 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتخت  ناجنسفر خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34258700-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34263052-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیم لیم   1616 فافا   یدید   ما.یروتینام   ما.یروتینام وو   یسیک   یسیک ریز   ریز لفق   لفق وو   وشک   وشک لیاف  33   لیاف اباب     8585 ضرع   ضرع   120120 عافترا   عافترا هبهب   ناوخ   ناوخ شیپزیم.تسا   شیپزیم.تسا هباشم   هباشم دکدک   ناری   ناری ناونع : : ناونع
دشاب دشاب ناجنسفر   ناجنسفر یموب   یموب هدننک   هدننک تکرش   تکرش  . . بوچ بوچ نیون   نیون

100100
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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 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5921349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو سکیا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004313 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2030H لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  لودج  ساسارب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  هصقانم و  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  تسین و  یلصا  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ازجم  تروص  هب  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  دامن  مادقا 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیو نژیو سکیا   سکیا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 10 110 1
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ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  زیاس 20   XVISION روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000061 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2030H لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لاقتنا رابنا  : لیوحت لحم  (. رابنا هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور   10  ) یدقن هیوست : هوحن.دک  ناریا  قباطم.دوش  مالعتسا  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( مود قاتشم  ) ناهفصا نوخ 

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Main Stream ) IRMA  ) فارگونپک بارپ  تس   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000332 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   PHASEIN هدنزاس عجرم   IRMA CO2 لدم گنیروتینام   optic بورپ الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( . هدننک نیمات  هدهعب  یربراب  هنیزه  دریذپ (  تروص  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32264828-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هارمه   هارمه   2 020 زیاس   زیاس   XVIS IONXVISION  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 102102

Main Stream )  IRMAMain Stream )  IRMA  ) ) فارگونپک فارگونپک بارپ   بارپ تستس     22 ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 93 ھحفص 86 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rr3z6v377f7sx?user=37505&ntc=5921487
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5921487?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w467klyarrqj4?user=37505&ntc=5921494
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5921494?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا رتویپماک  متسیس  یازجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091897000040 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 : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
ناراک کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   classic لدم یقرب  لیاسو  هیلک  یکینورتکلا  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 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 : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربراب هنیزه  دوش  یم  هداد  تدوع  الاک  ندوبن  دات  تروص  رد  دشاب  یم  رظن  دم  ود  ره  تیفیک  تمیق و  دشاب  یم  هباشم  اهالاک  مامت  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب 

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

نف تاقیقحت و  مولع ، ترازو  هب  هتسباو  اضفاوه  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یروآ

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا یرادا رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس یازجا   یازجا ناونع : : ناونع 104104

(( CASE AWEST AVO12  ASGARD 16G D 4800  D5 (FREYRCASE AWEST AVO12  ASGARD 16G D 4800  D5 (FREYR ناونع : : ناونع 105105
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CASE AWEST AVO12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(ASGARD 16G D 4800 D5 (FREYR

CPU INTELCORE 19 12900K
FAN GREEN L IQUID 360

TUF-GTX1650-4G-D6-PGAMING
1101094637000007 زاین :  هرامش 

اضفاوه هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم   25M لدم  GB 500 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ایشرپ 121 دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   Intel Core i7 2600K لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

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 : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   ULTRA SILENT FAN لدم هنایار  سیک  نف  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   SAPPHIRE یتراجت مان   HD6850 هنایار کیفارگ  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یروآ نف  هعسوت  قیقحت و  هدننک  هضرع  عجرم   GOOD RAM یتراجت مان  لدم 1600   GB 4 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هشوخ اوآ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   MB P8Z77-V لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نیرف هزاس ی  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   VP228HE لدم  in 21 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

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

ASGARD M2 AN3 512G NVM :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
POWER AWEST 650 W(BRONZE

MB ASUS Z690 DDR5 PLUS
MONITOR ASUS 24 INCH

KEYBORD&MOUSE LOJITECK MK 270

1465774111 یتسپ :  دک  اضفاوه ،  نابایخ  ناتسهم ، نابایخ  نیمز ، ناریا  نابایخ  سدق ، کرهش  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88366030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اه5920671 لباک  ششوپ  هارمهب  ییاتود  رسوید  سنارت  ماد  هحفص 82)تس  روتینام  ( روتینام

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

ریز5921131 لفق  وشک و  لیاف 3  اب  ضرع 85  عافترا 120  هب  ناوخ  شیپزیم.تسا  هباشم  دک  ناری 
دشاب ناجنسفر  یموب  هدننک  تکرش   . بوچ نیون  لیم  فا 16  ید  ما.یروتینام  یسیک و 

هحفص 82) روتینام  ( روتینام

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

نژیو5921349 سکیا  هحفص 82)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

ربتعم5921487 یتناراگ  اب  هارمه  زیاس 20   XVISION هحفص 82)روتینام روتینام  ( روتینام

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

5921494Main Stream ) IRMA  ) فارگونپک بارپ  تس  هحفص 82)2  روتینام  ( روتینام

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

یرادا5921560 رتویپماک  متسیس  هحفص 82)یازجا  روتینام  ( روتینام

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

5921566(CASE AWEST AVO12 ASGARD 16G D 4800 D5 (FREYR(82 هحفص روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یشک5921016 لباک  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 57)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لدم5920586  rototype کچ هتسد  پاچ  هاگتسد  یرازفا 80  مرن  یرازفا و  تخس  ءاقترا  یراذگاو 
دوخ هب  CBD-1000

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هعطق5920808 نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 450  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 5)ینابیتشپ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامتخاس و5921052 تاعیاش  کاخ و  لمح  یاه  وردوخ  ددرت  رب  دنمشوه  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج 
ینارمع

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ5921477 هب  حرش  ءانما _  تایه  تاعالطا  لدابت  هاگرد  هعسوت  لیلحت و  هحفص 19)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5921540 یموب  سوریو  یتنآ  دیدمت  هحفص 19)اقترا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج5921603 هاگشناد  هعبات  زکارم  یناتسا و  یاهدحاو  یزکرم ،  نامزاس  تهج  سوریو  هحفص 19)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سامت5921646 زکرم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هحفص 19)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5921761 هخسن  شیوداپ  سوریو  هحفص 19)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت5921791 تبث  ناوخ و  کالپ  رازفا  مرن  سنسیال و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  هحفص 19)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5921862 لیاف  هب  هجوت  اب  هعسوت  رارقتسا و  تامدخ  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

کیفارت5921555 لرتنک  تعرس  فلخت  تبث  یریوصت و  تراظن  یاه  هحفص 48)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رارق رارق   ITIT دحاو   دحاو دیئات   دیئات دروم   دروم وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد دشاب   دشاب یمیم   زاین   زاین تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط الاک   الاک هبهب   هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع
دریگ دریگ

106106
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ناتسا رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رارق  IT دحاو دیئات  دروم  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  دشاب  یم  زاین  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  هب  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگ

1101092691000026 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا   رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 9101  یکشم  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TM 40 USB لدم یرزیل  سوام  الاک :  مان 

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

زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   MF 4010 لدم دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زیدناش تراجت  وکین  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   Vostro 3350-Core i5 لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 4 تیفرظ  DDR-3 مر الاک :  مان 

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

GREEN یتراجت مان   GP330A لدم  W 330 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2TB 6G SAS 7.2K 3.5 in DP HDD لدم هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   XFX یتراجت مان   GT610 لدم  GB 2 تیفرظ کیفارگ  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  روتکاف 3  هنیزه  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربراب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516663973 یتسپ :  دک  سناژروا 115 ،  هر  ماما  قباس  ناتسرامیب  یقشع  هدازریم  نادمه خ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38322713-081  ، 38322048-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38322014-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک
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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

یتناراگ5920866 یاراد  دشاب  یم  زاین  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  هب  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
دریگ رارق   IT دحاو دیئات  دروم  ربتعم و 

هحفص 90) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

اهدک5921094 ناریا   ) نیارفسا یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ 
( دنشاب یم  هباشم 

هحفص 71) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001004544000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5921068 :: هرازه هرازه :: 1401/09/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دادرارق  نتم  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  حرش  هب  لاووئدیو  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تسویپ دادرارق  نتم  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  حرش  هب  لاووئدیو  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

هدرپس هوجو  در  ابش 220100004101073136132492 (  هرامش  هب  تنامض  غلبم  تسیابیم  یدقن ، تروص  هب  تنامض  هجو  زیراو  تروص  رد  نیمضت :  تاحیضوت 
ددرگ .  یرازگراب  همان  تنامض  تمسق  رد  نآ  ریوصت  زیراو و  یزکرم )  کناب 

14:00 تعاس : 1401/09/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسرل هاگشناد  نارهت  دابآ -  مرخ  هداج  رتمولیک 5  ناتسرل -  دابآ  مرخ   ، 6815144316 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاووئدیو  :: 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

لاووئدیو5921068 تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 92)نیمات ، لاووئدیو  ( لاووئدیو

لاووئدیو لاووئدیو تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نیمات ، ، نیمات 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیاس5921687 روتوم  یقرب ،  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دیاس5921843 روتوم  اب  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5921555 لرتنک  تعرس  فلخت  تبث  یریوصت و  تراظن  یاه  هحفص 48)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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