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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

140 1140 1 رذآ   رذآ   88 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
1396/03/17 زاغآ : خیرات 

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   170هکس ,490 , 000170 ,490 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   356رالد تاراما350356,350, تاراما مهرد   97,80097,800مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   162هکس ,520 , 000162 ,520 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   242رالد ,200242 سیئوس200, سیئوس کنارف   376,800376کنارف ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 92هکس ,800 , 00092 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   270رالد , 000270 , ناتسبرع000 ناتسبرع لایر   95,92095,920لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 62هکس ,800 , 00062 ,800 , وروی000 371وروی ,260371 ژورن260, ژورن نورک   36,20036نورک ,200

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا15,325,00015,325,000یالط سیلگنا دنوپ   431دنوپ ,870431 نپاژ870, نپاژ نینی   دصکی   260دصکی ,420260 ,420

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 126126))
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 30

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 61

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( 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 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( 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 8  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 9  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 17  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110
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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  • 110

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003871000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5993964 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه سامت  هب  ییوگخساپ  یطابترا و  یاه  متسیس  تاسیسات ، یربهار  یرادهگن و  ریمعت ، سیورس ، ینابیتشپ ، یمومع و  تامدخ  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینفلت

.دش  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- لایر نیمضت 21.359.000.000 

قاتا 131 ینابیتشپ  یناسنا و  عبانم  هعسوت  زکرم  هجدوب  همانرب و  نامزاس  ارسشناد  ناتسراهب خ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

33274714 - 33244734 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش خروم 1401/09/08  تعاس 9  زا   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد یاه  هاگیاپ  یدربراک و  یاه  همانرب  اهرازفا ، مرن  یتینما  یاهتسویپ  تامازلا و  نیودت  هژورپ  لوا  زاف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

هرامش 302 قاتا  موس -  هقبط  نایسراپ -  کناب  یزکرم  تارادا  کالپ 4 -  یبرغ -  ناشفارز  نابایخ  شبن  یدازحرف  دیهش  راولب  برغ - )  ) سدق کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ
یزادرپراک دحاو  - 

:: 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

ییوگخساپ ییوگخساپ وو   یطابترا   یطابترا یاه   یاه متسیس   متسیس تاسیسات ، ، تاسیسات یربهار   یربهار وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت سیورس ، ، سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ وو   یمومع   یمومع تامدخ   تامدخ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
ینفلت ینفلت یاه   یاه سامت   سامت هبهب  

11

(( هداد هداد یاه   یاه هاگیاپ   هاگیاپ وو   یدربراک   یدربراک یاه   یاه همانرب   همانرب اهرازفا ، ، اهرازفا مرن   مرن  ) ) یتینما یتینما یاهتسویپ   یاهتسویپ وو   تامازلا   تامازلا نیودت   نیودت هژورپ   هژورپ لوا   لوا زاف   زاف ناونع : : ناونع 22
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تلم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/152 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/9/8هرامش حبص  تعاس 8  عیزوت   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خروم 1401/9/19عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994350 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/20دکدک   تعاس 8/30  سار   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن و  یتناراگ ، هارمه  هب   IPTelephony متسیس تازیهجت  سنسیال و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هب نایرتشم  یداع  کچ  زا  ریغ  یکناب  نیب  یکناب /  کچ  هئارا  ای  و  تلم ) کناب  زا  ریغ  یکناب (  هصقانم  رد  تکرش  طرش  دیق و  نودب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لباق زیراو 14011750010152190 (  هسانش  مان  هب  هرامش 2024013595  هب  ماج  یراج  باسح  هب  قوف  غلبم  یدقن  زیراو  شیف  ای  لایر  غلبم 1.500.000.000 

تلم )  کناب  بعش  هیلک  رد  تخادرپ 
تلم کناب  بعش  هیلک  رد  تخادرپ  لباق  زیراو 14011750010152230  هسانش  اب  هرامش 2024010265  ماج  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  شیف 

اهدادرارق تالماعم و  دحاو  مشش  هقبط  هرامش 380  نامتخاس  تفن  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط  نابایخ  نارهت  هصقانم  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

64821050-64821180 :: 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

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

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا کناب  داجیا  تابلاطم و  ضراوع ،  لوصو  یناگیاب و  یهدناماس  تاثدحتسم ،  فانصا و  کالما ،  یزیمم  هشقن ،  یناسرزورب  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روباشین  رهش   GIS ییایفارغج

لایر  دروارب 500.000.000.000 
هام ارجا 36  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یتناراگ ، ، یتناراگ هارمه   هارمه هبهب     IPTelephonyIPTelephony متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

وو تابلاطم   تابلاطم ضراوع ،  ،  ضراوع لوصو   لوصو وو   یناگیاب   یناگیاب یهدناماس   یهدناماس تاثدحتسم ،  ،  تاثدحتسم وو   فانصا   فانصا کالما ،  ،  کالما یزیمم   یزیمم هشقن ،  ،  هشقن یناسرزورب   یناسرزورب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
GISGIS ییایفارغج   ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا کناب   کناب داجیا   داجیا

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 113 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x8sn4zwaaf724?user=37505&ntc=5994350
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5994350?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q9nhkwljxkzyc?user=37505&ntc=5994594
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5994594?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001494000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ATC Onboard متسیس یکدی  یکیناکم  تاعطق  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ATC OnboardATC Onboard  متسیس متسیس یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

کی یفیک (  یبایزرا  اب  نامزمه  لوا  تبون  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
 ( یا هلحرم 

1401/09/08 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاسهرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/13 هبنشکی  زور  تعاس 16:00 

زایتما  :: عبنم تعاس 16:00عبنم داهنشیپ  هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/09/27 هبنشکی  زور 

5995276 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک   یفیک  یبایزرا  تکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/09/28 هبنشود  زور 

هصقانم عوضوم  .دیامن  دیدجت  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001001339000062  هب  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ترازو زا  ربتعم  تیحالص  همان  یهاوگ  یاراد  یضاقتم  یاهتکرش   2001001339000091: هصقانم هرامش  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ 
دانسا تفایرد  زا  معا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  یراک  زاجم  تیفرظ  نتشاد  تروص  رد  دنناوتیم  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  یعامتجا و  روما  راک و 

رد نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دنیامن  یریگیپ  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  ار  اهتکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم 
هتفرگ تروص  دروآرب  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق  تیوضع  مدع  تروص 

لایر  27,257,457,400: هژورپ ماجنا  تهج 

لایر  1,460,000,000: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 215 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.NIGC-KSh.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001001402000080 اضاقت 3390801073 -  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994435 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کر  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 42.750.000.000 

:: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 66

کرکر تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001001022000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994933 :: هرازه هرازه :: 1401/09/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد  یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخاسریز  تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ییایرد  یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
270,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 15,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   11,400,000,000 نیمضت :  غلبم 
یکناب  همانتنامض  ًافرص  نیمضت :  تاحیضوت 

12:00 تعاس : 1402/03/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یدورو 17  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش -   ، 1631713711 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدربراک و5994333 یاه  همانرب  اهرازفا ، مرن   ) یتینما یاهتسویپ  تامازلا و  نیودت  هژورپ  لوا  زاف 
( هداد یاه  هاگیاپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا5994350 هار  بصن و  یتناراگ ، هارمه  هب   IPTelephony متسیس تازیهجت  سنسیال و  دیرخ 
ینابیتشپ و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5994566 تراظن  متسیس  تازیهجت  هحفص 11)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریخذ5994974 یاهرورس  چیئوس ،  یرون  ربیف  هکبش ،  تخاس  ریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت  دیرخ ،
هکبش تحت  یریوصت  تراظن  متسیس   ، یزاس

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرون   یرون ربیف   ربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 113 ھحفص 9 
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یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

« زیر  » یس هاگتسیا  یکیرتکلا  مئالع  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 12.940.828.292 

همانیهاوگ یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  هرداص  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  هناماس 2001001494000057 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیمضت یمازلا - لقادح 5  هبتر  اب  یربارت و  هار و  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  یاههتشر  زا  یکی  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  ماجنا  تیحالص 

لایر غلبم 647.041.415 

مئالع تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ  هقبط  ا.ا.ج  نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام -  نوسلن  راولب  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  سردآ  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  یکیرتکلا -

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003205000119 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994366 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیمارس و ...  یسدع  بسچ ، یا ، هبرگ  مشچ  ) یقفا مئالع  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکیمارس و ...  یسدع  بسچ ، یا ، هبرگ  مشچ  ) یقفا مئالع  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:30 تعاس : 1401/12/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

هاگتسیا هاگتسیا یکیرتکلا   یکیرتکلا مئالع   مئالع متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

 ...  ... وو یکیمارس   یکیمارس یسدع   یسدع بسچ ، ، بسچ یایا ، ، هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ )) یقفا یقفا مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 113 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001494000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیر  یس  هاگتسیا  یکیرتکلا  مئالع  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیبدرا تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 14هرامش تعاس 8   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994566 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - اوهاد هدراه -   A nvr32ch هاگتسد -1
- اوهاد هدراه -   nvr64ch 8 هاگتس -2

 - اوه نیبرود  -3
-POE 24 Port هکبش چیئوس  -4

- لاتیجید نرتسو  دراه  -5
CAT 6 UTP هکبش لباک  -6

لایر  8/867/700/000 اهدروارب : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا مئالع   مئالع متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 111 1

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 113 ھحفص 11 
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رهشهام ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  لوا  هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 18/ش یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج گنهرف   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994789 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 32.678.400.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

16-06152339114 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ه373ت/164082 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/09  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنشراهچ  زور  تعاس 19 

airport.ir :: عبنم خیراتعبنم هبنش  زور  حبص  تعاس 8  زا   - : 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنش  زور  تعاس 15,00  تیاغل   1401/09/19

5994974 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  کی  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  یریوصت  تراظن  متسیس   ، یزاس هریخذ  یاهرورس  چیئوس ،  یرون  ربیف  هکبش ،  تخاس  ریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

"

یکیتامروفنا یاهتکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  رد  تیوضع  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  رد  تیوضع  همانیهاوگ 

لایر درایلیم  ( 5  ) جنپ هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

زیربت هاگدورف  هناخریبد )  ) یرادا روما  یقرش -  ناجیابرذآ  یاههاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  فلا "  " یاهتکاپ یکیزیف  هئار   :: سردآ سردآ

04132607543 :: نفلت :: www.iets.mporg.ir www.airport.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://tabriz.airport.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ریوصت ریوصت شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1313

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس  ، ، یزاس یزاس هریخذ   هریخذ یاهرورس   یاهرورس چیئوس ،  ،  چیئوس یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش ،  ،  هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت   لیمکت دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
هکبش هکبش تحت   تحت

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 113 ھحفص 12 
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زاریش رجفلاو  یادهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5993978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا طیارش  رد  هدش  مالعا  راما  قبط  یا  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091591000045 زاین :  هرامش 

رجفلاو یادهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135761147 یتسپ :  دک  زاریش ،  یرادنامرف  بنج  - رگدادما یادهش  نابایخ  - زاریش - سراف زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2931120-0713  ، 32331029-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32331029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5994118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000181 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  تسویپ  دانسا  ساسا  رب  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  اهتخادرپ و  نیماضت ، راک ، ماجنا  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047320-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا طیارش   طیارش ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا راما   راما قبط   قبط یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1515

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1616

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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زاریش یلیلخ  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 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هکبش  یلاتیجید  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090053000046 زاین :  هرامش 
زاریش یلیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   SYNOLOGY یتراجت مان  + RS2212 لدم هنایار  هکبش  یلاتیجید  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193616641 یتسپ :  دک  یلیلخ ،  ینامرد  شزومآ  زکرم  یلیلخ - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36291470-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36291671-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش یلاتیجید   یلاتیجید زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5994465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع اریو 1  نیسکا  شزومآ  تیریدم  یرازفا  مرن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101094953000951 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هاشنامرک بط  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  هکبش  بو و  تحت  یراتسرپ  رتفد  شیاپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرکاسع و34430517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

دنیامن مادقا  هنومن  لاسرا  هب  تبسن  تعاس  72 فرظ دیاب  ناگدننک  نیمات 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ددع   ددع   11 اریو   اریو نیسکا   نیسکا شزومآ   شزومآ تیریدم   تیریدم یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهگن تامدخ و  یصاصتخا  سیورس  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000587 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ینابیتشپ 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نابزیم  نایسراپ  تاعالطا  یروا  نف  تکرش  هب  طوبرم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دننکن تکرش  رگید  یاهتکرش 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33450178-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

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

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

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

5994588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قباطم  کناب  یاهمتسیس  یور  رب  هدش  بصن   RTGS اب طبترم  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000596 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
قرش ییالط  تاطابترا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  یکناب  تامدخ  هئارا  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات تسویپ  مرف  دادرارق و  سیون  شیپ  ( هناماس رد  یراذگراب  ای   ) لاسرا لیمکت.تسا و  دات  دروم  دادرارق  قبط  تامدخ  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف سانشراک  یلیلخ 64572733  یاقآ  یعیفش.ددرگ 75358219 //  تبث  تایلام  نودب  تمیق.دشاب  یم  یمازلا  خیرات 1401/09/14 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهگن یرادهگن وو   تامدخ   تامدخ یصاصتخا   یصاصتخا سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1919

هدش هدش بصن   بصن   RTGSRTGS اباب   طبترم   طبترم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2020

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

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

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

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

5994691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازخ لمعلاروتسد  یزاس  هدایپ  رازفا و  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005283000077 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  تشد  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177968698 یتسپ :  دک  یزاریش ،  دایص  دیهش  راولب  عطاقت  ینیمخ  ماما  راولب  - تشد نیگشم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204407-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36200300-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sophos SG330 UTM9 هلاسکی سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هانپ 83532050 نادزی 

1101003174000127 زاین :  هرامش 
یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XG لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991745681 یتسپ :  دک  ندال پ 20 ،  یلامش خ  ییاهب  خیش  اردصالم خ  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83532022-021  ، 83532014-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنازخ هنازخ لمعلاروتسد   لمعلاروتسد یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

Sophos SG330 UTM9Sophos SG330 UTM9  هلاسکی هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2222
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نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(VDI،Docker-Container  ) زاسادج سیورس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000223 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

سیورس 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش ماجنا  مزال  یاهرازفا  مرنو  اه  سیورس  ریاس  یزادنا  هارو  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  رظنرد  ( Online Client) لاعفربراک هد  یارب  سیورس 

دوش ظاحل  لحم ) رد  یروضح  احیجرت ،   ) هلاسکی ینابیتشپ 
تسا یمازلا  اتفا  زوجم  هئارا 

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 * نامزاس لاتروپ  دیرخ  تسویپ *  رد  حرش   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003057000121 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * نامزاس لاتروپ  دیرخ  تسویپ *  رد  حرش   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431994191 یتسپ :  دک  شبن خ 28 ،  یدابآدسا - نیدلا  لامج  دیس  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81122428-021  ، 88728981-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88723554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( VDI ،Docker-ContainerVDI ،Docker-Container  ) ) زاسادج زاسادج سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 2323

نامزاس نامزاس لاتروپ   لاتروپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5995523 ینف  تامازلا  دادرارق و  قبط  ناوخ  کالپ  متسیس  تازیهجت  بصن  هحفص 50)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسارح5995701 یاه  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن   - MBV-XCHAN(19 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  راهچ  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006759 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راکنامیپ هدهع  هب  لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  راهچ  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( دشابیم

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتکت نبنب   لدم   لدم یالپوس   یالپوس دلیف   دلیف ویارد   ویارد ددع   ددع راهچ   راهچ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2525
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد لحم  رد  راکنامیپ  طسوت  تسیاب  یم  ریمعت  زا  سپ   ) mp377 نیرکسا چات  ددع  ود  مارگورپ  یرازفا و  تخس  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ لیوحت  هدش و  تست  بصن و  یرافح 

1101093985006751 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن و یرافح  هاگتسد  لحم  رد  راکنامیپ  طسوت  تسیاب  یم  ریمعت  زا  سپ   ) mp377 نیرکسا چات  ددع  ود  مارگورپ  یرازفا و  تخس  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ لیوحت  هدش و  تست 

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیرکسا نیرکسا چات   چات ددع   ددع ودود   مارگورپ   مارگورپ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2626

روتکناک روتکناک تروپ -  -  تروپ کتکت   یکیتسالپ   یکیتسالپ نوتسیک   نوتسیک روتکناک   روتکناک  -  - PLCPLC  هاگتسد هاگتسد هعطق   هعطق گالپ   گالپ  - - اوه اوه هسیک   هسیک یکینورتکلا   یکینورتکلا لرتنک   لرتنک دحاو   دحاو هعطق   هعطق درب   درب ناونع : : ناونع
تروپ تروپ کتکت   یکیتسالپ   یکیتسالپ نوتسیک   نوتسیک روتکناک   روتکناک یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ نوتسیک   نوتسیک

2727

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

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

زا 113 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9vzvqep55hab5?user=37505&ntc=5994115
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5994115?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرب مزاول  حرش  هب  هرامش 9934088  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006761 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  انیت  لوسنک  ریز  اوه  هسیک  یکینورتکلا  لرتنک  دحاو  هعطق  درب  الاک :  مان 

کدی اپیاس 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z7128 لدم  PLC هاگتسد هعطق  گالپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6EH لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6ET لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / یقرب مزاول  حرش  هب  هرامش 9934088  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GATE DRIVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000330 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   SUPERSWAP 4600 DRIVE CARRIER CHARCOAL لدم  superswap drive carrier هظفحم الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GATE DRIVEGATE DRIVE ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110046  هرامش  گولانآ  ) درب  لدبم و  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985006769 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اند دنمشوه  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   MEGGITT هدنزاس عجرم   IQS 900 لدم لانگیس  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  گولانآ  رامش  روحم   Coupl لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گولانآ گولانآ درب   درب وو   لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشقن قباطم  دمک  یشفک و  اج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001228 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و زا  دعب  زور  ات 45  تخادرپ 30  تکرش 3 ) رابنا  زاریش  هیارکشیپ  تروص  هب  لیوحت  تسیمازلا 2) هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  (1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات 

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

32138205-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح یاه  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن   - MBV-XCHAN تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000266 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   NX4S1 لدم یتینما  یلرتنک و  یاه  متسیس  تازیهجت و  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

داگراساپ دنمشوه  تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 94 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ / هعلاطم  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم لوژام   لوژام تقوم   تقوم یالاک   یالاک -- دمک دمک وو   یشفک   یشفک اجاج   ناونع : : ناونع 3030

تسارح تسارح یاه   یاه نیبرود   نیبرود سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن  -  - MBV-XCHANMBV-XCHAN ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APOLLO دنرب - قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005594 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   COOPER یتراجت مان   HD1 لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم ار  تسویپ  لیافافطل  دیرخ  طیارش  اضاقت و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا.دشابیم  ددع  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

APOLLOAPOLLO دنرب   دنرب -- قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3232
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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 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عافترا رد  راک  سنراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000145 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   MVR هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   mm 12 تماخض ینلیپورپ  یلپ   Longlife XG12 بانط الاک :  مان 

ناردنزام ذغاک  بوچ و 
رتم 8 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یسدنهم ینف  هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-300 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  یراوید  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  و 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب  تسویپ  لیاف  قباطم  تسیابیم  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  لمح  هنیزه 

ددرگ هیارا  ینف  داهنشیپ  تمیق  مالعا  ماگنه  رد 
دشابیم هباشم  اهدکناریا 

دامرف لصاح  سامت  درجم  سدنهم   09380522288 هرامش اب  ینف  تاعالطا  تفایرد  تهج 
یکاکرس 09927528775

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653719-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: 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

عافترا عافترا ردرد   راک   راک سنراه   سنراه ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  دابآ  ناطلس  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  تازیهجت  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001783 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوسوم 09194666847 سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت 

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

33363800-024  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

نارهت بونج  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسادهب  زکارم  قیرح  افطا  نالعا و  یاهمتسیس  یارجا  یحارط و  ، هرواشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030618000058 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ایحم دیدزاب  ناکما  لیامت  تروص  رد  - دیئامن لصاح  سامت  این  رهپس  سدنهم  هرامش 09126499531  اب  لاوس  تهج  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  زکارم  سردا  - تسا

1417863181 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یعیفش  دیهش  هچوک  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66475700-021  ، 66475600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475600-021 :: 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

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط ناجنز   ناجنز دابآ   دابآ ناطلس   ناطلس هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434

یتسویپ یتسویپ یتسادهب   یتسادهب زکارم   زکارم قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ،، هرواشم هرواشم ناونع : : ناونع 3535

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

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

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

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

5994717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتسیو ریذپ  سردا  قیرح  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000096 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تعنص مات  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   NA.DE یتراجت مان   IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  مالعا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ارجاو بصنودصقم  ات  لمح  هنیزه  ، لحمرد روتکافو  سانجاو  هاگشناد  تراظن  هاگتسدداتزادعب  تخادرپدراد  تسویپ  تسیلدک  ناریا  هباشت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لولهب 09155589112 هرامشابزاین تروصرددشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  هاگتسد  یتناراگو  شورفزا  سپ  تامدخو 

یوضر ناسارخرد  طقف  هناماس  خساپ 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34528198-051  ، 34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: 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

اتسیو اتسیو ریذپ   ریذپ سردا   سردا قیرح   قیرح مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 113 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ssjthjk23rxff?user=37505&ntc=5994717
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5994717?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5994824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  ینف  تاصخشم  تازیهجت و  تسیل  دروآرب  قیرح و  مالعا  متسیس  یاه  هشقن  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000448 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
زاین دروم  تازیهجت  تسیل  هشقن و  یحارط  هرواشم و  تامدخ  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
عومجم  3 دادعت : 

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

یدمحا 09128356988 یاقآ  .دامرف 021-35911664 ,  لصاح  سامت  ولماش  یاقآ  نفلت  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911664-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

یرادا تلادع  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم دودح 3  اضف  عافترا  دشابیم   8 رد داعبا 20 رد  اضف   . لماک قیرح  افطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000105 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هداز  نسح  سدنهم  نفلت 09134812900  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  هژورپ  لماک  لیوحت  زا  سپ  هامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: 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

زاین زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل دروآرب   دروآرب وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یاه   یاه هشقن   هشقن یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3737

لماک لماک قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 113 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t59374sfzaxqe?user=37505&ntc=5994824
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5994824?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6ubqr73nwlb6a?user=37505&ntc=5994882
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5994882?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501137057374 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 9  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995027 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناجنسفر یمشاهراولب  (3  ) هرامش هاگتسیا  رد  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لباک میس و  عیانص  ناگدنشورف -  کینورتکلا -  قرب و  عیانص  ناگدنشورف -  یناشن -  شتآ  ینمیا  مزاول  تازیهجت و  ناگدنشورف -  یاه  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبددحاو هرامش 3 نامتخاسدهشم  یرادرهشدنامسپ  تیریدم  نامزاس  هناخریبد  : مالعتسا یاهتکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
تیاس دانسا : تفایرد  لحم 

نفلت دهشم    یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  ینف  هنیاعم  بنج  ریدغ  ظفاح و  لپ  لصاف  دح  ینامیلس  مساق  دبهپس  دیهش  راولوب  دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ 
1-05133855500 :  

:: نفلت :: ets.mashhad.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

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1727-14011148 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5995135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس زاگ  یرطاب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3939

جنس جنس زاگ   زاگ یرطاب   یرطاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 113 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c7av4pvxtsuqa?user=37505&ntc=5995027
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5995027?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ma2892zn497vc?user=37505&ntc=5995135
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5995135?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط   WAN هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002541 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیمح دلاخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 3750  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ کردم   کردم قبط   قبط   WANWAN  هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4141

یایا هتسه   هتسه شخب   شخب رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 4242
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یا هتسه  شخب  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000216 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

لتمک تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TS 580MXW لدم دیفس  گنر  یزیمور  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP01C لدم یزیمور  روتینام  اب  یصخش  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   COMBA TELECOMM LIMITED هدنزاس عجرم   COMBA یتراجت مان   MD-G8519A سلریاو اتید  مدوم  الاک :  مان 

یریما رابت  موصعم  اضریلع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
عجرم  AVIATE POINT GENERAL TRADING CO. LLC هدنزاس عجرم  نیرکسا  پاچ  هاگتسد  دربراک   CD-5000 HT لدم کیتاموتا  پاچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایار سکتروف  یتعنص  عمتجم  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON هدنزاس عجرم   L805 لدم  A4 زیاس هراک  کت  ناشفا  رهوج  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

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

.ههام تخادرپ 3  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  .دوش  هجوت  تسویپ  کرادم  هب  امتح  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33338451-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5994110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  دراه  لیر و  هارمهب  پنویک  جیروتسا  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060034000023 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  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 : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
روشک  QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   RAIL-B02 لدم تنومکر  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  کر  لیر  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TVS-682-I3 لدم  GB 8 جیروتسا سن  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 64GB لدم هنایار  جروتسا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  تاصخشم  قبط  دیاب  الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس ) تلود (  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  ءاضما  رهم و  لیمکت و  -2
.دیامن هئارا  الاک  لیوحت  ماگنه  ار  هطوبرم  کرادم  هدوب و  یا  هنایار  یفنص  ماظن  وضع  دیاب  مرتحم  هاگشورف  / تکرش -3

5618985991 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرادا  عمتجم  هاگشناد -  نابایخ  یاهتنا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33534720-045  ، 33522096-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33522196-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب 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   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دراه   دراه وو   لیر   لیر هارمهب   هارمهب پنویک   پنویک جیروتسا   جیروتسا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرتویپماک تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092154000039 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
OLIVETTI هدنزاس عجرم   PR-2 Plus لدم ینزوس  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 5200  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

یوادس هنمآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH یتراجت مان   G 110 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
متسیس جوم  زیر  تکرش  زا   FINAL ULTIMA یتراجت مان  یددع  کنیرش 50  هتسب   MB 700 ماخ  CD الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

متسیس جوم  زیر  تکرش  زا   KING یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 50  یطوق   MB 4700 تیفرظ ماخ   DVD الاک :  مان 
یطوق 100 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP212EL لدم تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   FS5 لدم تروپ  باه 5  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
کادآ نیگن  تکاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 50  راد  بابح  یذغاک  سنج   PNA-2 لدم زیاس 160   CD تکاپ الاک :  مان 

هتسب 300 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   Green 2005 لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروارب تهج  کالم  اذل  دنشابیم  هباشماهدک  ناریا  زا  یضعب  نوچدنشابربتعم  یتناراگ  یارادو  تسویپ  تسیل  حرش  هب  اقیقد  تسابیم  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  الاک  داتو  تفایرد  زا  سپ  زور  هد  تخادرپدشابیم  تسویپ  تسیل  رد  هدش  رکذ  یاهالاک  تمیق 

8813657354 یتسپ :  دک  یتسپ 347 ،  قودنص  ناهفصا - درکرهش  هداج  رتمولیک 5  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335952-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331608-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  یرونربیف  لوژامو  هکبش  چوس  ملق  5 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000162 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 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

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب یرونربیف   یرونربیف لوژامو   لوژامو هکبش   هکبش چوس   چوس ملق   ملق 55 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتا هب  هکبش  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002067 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص نازاس  هنیهب  باحس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMTOG110 لدم  GSM هب سابدم  لکتورپ  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلاصا یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

24VDC PSU POWER SUPPLY UNIT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005592 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AC POWER SUPPLY لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم ار  تسویپ  لیاف  مالتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  .دشابیم  ددع  مالقا  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتا تنرتا هبهب   هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 4646

2424VDC PSU POWER SUPPLY UNITVDC PSU POWER SUPPLY UNIT ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101093985006747 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 13 نایرج  V 250 ژاتلو  BS1363 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 15 نایرج  V 250 ژاتلو  BS546 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

رغصا لضفلاوبا و  هدننک  هضرع  عجرم   SP45 لدم میس  نودب   A 16 نایرج تدش   V 220 ژاتلو  IP44 ضیوعت لباق  گالپ  اب  هارمه  ههار  کت  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ناکدرا یطیحم  اسراپ و  تعیرش 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

نویامه نیگن  درمز  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   A 220 نایرج تدش  قرب  هخاش  یکیرتکلا 2  گالپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SMD RESISTOR یتراجت مان  روتینام  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   TM34070-2,5 لدم یا  هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ضیوعت ضیوعت لباق   لباق گالپ   گالپ اباب   هارمه   هارمه ههار   ههار کتکت   قرب   قرب زیرپ   زیرپ هخاش -  -  هخاش قرب  33   قرب گالپ   گالپ هنایار - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس  - - هفرط هفرط   44 یتساک   یتساک لیوک   لیوک نفنف   ناونع : : ناونع
یایا هتسه   هتسه بطبط     MM  نشکناک نشکناک اباب   روتکتد   روتکتد تباث -  -  تباث تمواقم   تمواقم

4848
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  نیدامن  دک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قباطم  راد   RF هدنریگ هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

1101094095000446 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لصا یناعنک  امسا  هدننک  هضرع  عجرم   RF یتراجت مان   WW81 لدم لاتیجید  هدنریگ  روتالودم  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  نیدامن  دک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قباطم  راد   RF هدنریگ هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید هدنریگ   هدنریگ روتالودم   روتالودم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4949
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  یاهالاک  لماک  تاصخشم  ) جیروتسا لوژام  دروک و  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000188 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  LC/LC دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 

رتم 22 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم  09354558769

یراک هامود  هیوست 

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یاهالاک   یاهالاک لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم )) جیروتسا جیروتسا لوژام   لوژام وو   دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 5050
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هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5994553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Voip هکبش تحت  ناتسرامیب  یاه  نفلت  یرادهگن ا ز  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000153 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تکرش تیاغل 1402/08/30 - خیرات 1401/09/01 زا  لاسکی  دادرارق  تدم  ادهش -  ناتسرامیب  تیلاعف  ماجنا  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس   - دشاب رتویپماک  یفنص  ماظن  وضع  دیاب  هدننک  تکرش  دشاب -  صوصخ  نیا  رد  مزال  زوجم  یاراد  دیاب  هدننک 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 6  یرادرهش   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5994559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VoipVoip هکبش   هکبش تحت   تحت ناتسرامیب   ناتسرامیب یاه   یاه نفلت   نفلت زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5151

لسناریا لسناریا مدوم   مدوم وو   لاتم   لاتم تنویدار   تنویدار اباب   راب   راب   2525 شید   شید ناونع : : ناونع 5252
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امتح میامض  افطل.دشابیم  یتسویپ  تسیل  قباطم  هدوب و  هباشم  تامدخ  - لسناریا مدوم  لاتم و  تنویدار  اب  راب  شید 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم 

1101094594000062 زاین :  هرامش 
زیربت شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   RN هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RN یتراجت مان   STYLE 77 لدم  in 2\1 1 زیاس یندچ  سنج  یشک  هلول  کیلاتکیو  تسب  الاک :  مان 
نیمث دیما  داش  یروانف 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ینسح روصنم   ADSL W422G لدم  Mb 16-4 لاقتنا تعرس   wireless router هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-34.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  امتح  میامض  افطل.دشابیم  یتسویپ  تسیل  قباطم  هدوب و  هباشم  تامدخ  - لسناریا مدوم  لاتم و  تنویدار  اب  راب  شید 25   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5184945391 یتسپ :  دک  زیربت ،  هقطنم 6  یرادرهش  نامتخاس  رگراک -  نادیم  وتنس -  هداج  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2864570-041  ، 32864570-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32862657-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5994647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FORTIGATE FG-100F لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینفداهنشیپ و  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317218  : نفلت
1101096347000496 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-100F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FORTIGATE FG-100F لاوریاف  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینفداهنشیپ و  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317741 سکف :  07731317218  : نفلت

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

31317248-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5353
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لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاگتسد دادعت 6  هب   ) یتسویپ دانسا  اب  قباطم  هکبشوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001292000056 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیما دهاج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SWITCH 2900 WS-C2960-24TT-L هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

رد الاک  لیوحت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  رب  مالقا  هیلک  یتناراگ  دشاب -  یم  یمازلا  ربتعم  دک  ناریا  هئارا  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفریذپ دهاوخ  ماجنا  هطوبرم  سانشراک  دیئات  زا  سپ  مالقا  لیوحت  دشاب -  یم  لیبدرا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  لحم 

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746530-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد ویدار  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004248 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا فتاه  نامرک  هدننک  هضرع  عجرم   ICOM یتراجت مان   ICOM IC A110 لدم یتارباخم  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  (((((( تسویپ لیاف  اب (((((( قبطنم  دیاب  ینف  تاصخشم  تسا ،  هباشم  دکناریا  -

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  لقادح  یلایر و  تروصب  هیوست  -

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

32241995-031  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هاگتسد هاگتسد   66 دادعت   دادعت هبهب    ) ) یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا اباب   قباطم   قباطم هکبشوس   هکبشوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

یتسد یتسد ویدار   ویدار مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5555
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نالیگ ناتسا  کرمگ  لک  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 08 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5994765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم یرادا  نامتخاس  مود  هقبط  رد  عقاو   ups قرب نفلت ،  یرونربیف ،  لماش  یرادا  هکبش  یزاسزاب  حالصا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201010074000025 زاین :  هرامش 

اراتسا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  اب  قباطم  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4397837967 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  ردنب  کرمگ  - اراتسآ اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43183399-013  ، 43813399-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43813399-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها نمهب  یتعنص 22  کرهش  تسارح  یدورو  برد  یزاسون  لیمکت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001332000147 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455066-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

upsups قرب   قرب نفلت ،  ،  نفلت یرونربیف ،  ،  یرونربیف لماش   لماش یرادا   یرادا هکبش   هکبش یزاسزاب   یزاسزاب وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 5656

تسارح تسارح یدورو   یدورو برد   برد یزاسون   یزاسون وو   لیمکت   لیمکت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 113 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vnq8vlnb67vnw?user=37505&ntc=5994765
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5994765?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z7yzcwy42j4dz?user=37505&ntc=5994993
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5994993?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5995349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   CISCO SFP-10G-LR لوژام ددع  دیرخ 90  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001786 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یداهریپ  یاقآ  اب 88115400  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلاروتکاف شیپ  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5995367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یضرف  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط   online ups 3kva هاگتسد 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000122 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AEG هدنزاس عجرم   PROTECT FILIX M 400 لدم  KVA 30 ناوت یجورخ  یدورو و  زاف  هس  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

AEG یتراجت مان  ناراف 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   CISCO SFP- 10G-LRCISCO SFP- 10G-LR لوژام   لوژام ددع   ددع   9090 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دشاب دشاب یمیم   یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   online ups  3kvaonline ups  3kva هاگتسد   هاگتسد 33 ناونع : : ناونع 5959
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسم کناب  دراهتشا  هبعش  هکبش  تازیهجت  بصن  ارجا و  : تساوخرد دروم  تامدخ  تاصخشم.تسا  هباشم  تامدخو  الاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب 

1101003609000115 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ حرش  هب  نکسم  کناب  دراهتشا  هبعش  هکبش  تازیهجت  بصن  ارجا و  : تساوخرد دروم  تامدخ  تاصخشم.تسا  هباشم  تامدخو  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ روتکاف 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 6060
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VHF ویدار مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004247 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   THRANE یتراجت مان   Sailor GDS-NI میسیب  TU Control 910 درب الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  (((((( تسویپ لیاف  اب (((((( قبطنم  دیاب  ینف  تاصخشم  تسا ،  هباشم  دکناریا  -

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  لقادح  یلایر و  تروصب  هیوست  -

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

32241995-031  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VHFVHF  ویدار ویدار مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 113 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bdlq492x928qx?user=37505&ntc=5995405
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5995405?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهم یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوآوه  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : لدم

Quidway S5300 series S5328C-HI-24S
1101091180000023 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رهمرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445156135 یتسپ :  دک  رهم ،  یرادرهش  - یلع ماما  راولب   - رهمرهش رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52825467-071  ، 52822967-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52822152-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوآوه یوآوه چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6262
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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هکبش  لباک  یرتم  هقلح 305 کی  مدوم و  هاگتسد  رتویپماکهاگتسد و 14  دیرخ 14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم 

1101001159000189 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   TFT7600G2 لدم رورس  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد.دشاب  یم  یروانف  دحاو  دیئات  روتکاف و  هئارا  الاک و  دیسر  زا  سپ  زور  رثکادح 40  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.دیئامرف  لصاح  سامت  یدادیلع  سدنهم  مناخ  09103120812

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش لباک   لباک یرتم   یرتم 305305 هقلح   هقلح کیکی   وو   مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   1414 وو   رتویپماکهاگتسد   رتویپماکهاگتسد 1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم

6363
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتفا هیدات  یاراد  حالصیذ و  یاه  تکرش  طسوت  روشک  یرادرب  هشقن  نامزاس  یاه  کر  شیارآ  هکبش و  تخاسریز  یهدناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  حرش  هب 

1101003162000155 زاین :  هرامش 
روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
کر لباک و  1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  تسویپ  تروص  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
021-63182323 دیدزاب 63184022 -  تهج  یگنهامه  ینف و  سانشراک  اب  طابترا 

یباسحیذ قیرط  زا  تخادرپ 

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

66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

طیارش5993978 رد  هدش  مالعا  راما  قبط  یا  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ 
مالعتسا

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5994118 سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 12)هیهت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادهگن5994508 تامدخ و  یصاصتخا  سیورس  هحفص 12)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5994806Sophos SG330 UTM9 هلاسکی هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزکرم5995162 لوژام  تقوم  یالاک  - دمک یشفک و  هحفص 19)اج  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس نامزاس یاه   یاه کرکر   شیارآ   شیارآ وو   هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 6464

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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ناجیلد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5994489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  حرش  هب  ینغور  رنیت  زبس و  دیفس و  یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005666000040 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناجیلد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ناجیلد رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هگرب  افطل  .دشاب  یم  اهب  مالعتسا  هگرب  لمع  کالم  تسا و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3791918181 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  ناجیلد ، رهش  یزکرم ، ناتسا  ناجیلد ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44228333-086  ، 44223636-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44228808-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  یزاسرهش ، هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( یمایم دورهاش و   ) نانمس ناتسا  قرش 

نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ کرادم  قبط  یظافحتسا  هزوح  رد  لیردراگ  یرادهگن  عیفرت و  ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004616000009 زاین :  هرامش 

یمایم یزاسرهش  هار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

مرگ ولیک  56300 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

یمایم رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . درادن تخادرپ  شیپ  تخادرپ  هب  یمازلا  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3631613548 یتسپ :  دک  یمایم ،  ناتسرهش  یربارت  هار و  هرادا  قرب -  هرادا  بنج  (ع -) اضر ماما  راولب  یمایم -  یمایم ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622260-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622643-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهب اهب مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب ردرد   جردنم   جردنم حرش   حرش هبهب   ینغور   ینغور رنیت   رنیت وو   زبس   زبس وو   دیفس   دیفس یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

 . . یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   عیفرت   عیفرت ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا هاگدورف  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 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمز ینمیا  هداج  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000034 زاین :  هرامش 

کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیمز ینمیا  هداج  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یا  هقطنم  بآ  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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...ینامیس امنهار  یاهولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000024 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ار  دوخ  ییاهن  تمیق  تسویپ  لیاف  قیقد  هعلاطم  زا  دعب  افطل.دشابیم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تامدخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرک یاقآ  بانج  سامت 09133401820  هرامش   . دینک

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمز ینیمز ینمیا   ینمیا هداج   هداج لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 6767

...ینامیس ...ینامیس امنهار   امنهار یاهولبات   یاهولبات ناونع : : ناونع 6868

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23هرامش  - 1401/09/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995068 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهدنامرف عطاقت  رد  بارخ  یاهروسنس  ددجم  یارجا  ای  دیدج  یاه  عطاقت  رد  یراذگ  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه -  هقبط  یرادرهش -  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا -  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  سدقم -  دهشم   :: سردآ سردآ

051-33448472 :: نفلت :: www.ets.mashhad.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

درالم 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 13 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  هلاس  گنربش 7  تسب و  اب  سالیاف ) ) سالگ ربیاف  یکیفارت  یاهولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ** 

1101005036000116 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 هریاد لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عطاقت عطاقت ردرد   بارخ   بارخ یاهروسنس   یاهروسنس ددجم   ددجم یارجا   یارجا ایای   دیدج   دیدج یاه   یاه عطاقت   عطاقت ردرد   یراذگ   یراذگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6969

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ **  **  تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هلاس   هلاس گنربش  77   گنربش وو   تسب   تسب اباب   سالیاف ) ) سالیاف )) سالگ سالگ ربیاف   ربیاف یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهتسویپ دادرارق و  قباطم  ییوردوخ  بایدر  هاگتسد  دیرخ 150  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000250 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رصع ناماگشیپ  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یناوتیل  هدنزاس  روشک  اکینوت  لت  یتراجت  مان   ON1110 لدم ییوردوخ  سا  یپ  یج  دنمشوه  بایدر  الاک :  مان 

تاطابترا
هاگتسد 150 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامرهق 09133050544 سدنهم  یاقآ  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ خساپ  تسویپ  اهنآ  ریوصت  لیمکت و  دانسا  ریاس  دادرارق و  ًامتح 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهتسویپ اهتسویپ وو   دادرارق   دادرارق قباطم   قباطم ییوردوخ   ییوردوخ بایدر   بایدر هاگتسد   هاگتسد   150150 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  زاین 8  دروم  یالاک  .هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004096000018 زاین :  هرامش 

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباق یراک  زور  لقادح 20  تسویپ  حرش  هب  هطوبرم  لامعا  هیلک  ماجنا  دات و  لیوحت و  زا  سپ  غلبم  .درادن  دوجو  تخادرپ  شیپ  ناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  ردانب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7917183797

33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   88 زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک .هباشم   .هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 7272
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تامازلا  دادرارق و  قبط  ناوخ  کالپ  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000450 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تامازلا  دادرارق و  قبط  ناوخ  کالپ  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناروگ 09111554077 میهاربا  .دوش  یم  ماجنا  دادرارق  قبط  اهتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درالم 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 13 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یئامنهار  غارچ  یزادنا  هار  بصن و  ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000119 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 1.941.500.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  رابتعا  فقس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  ًانمض  ** 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تامازلا   تامازلا وو   دادرارق   دادرارق قبط   قبط ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

یئامنهار یئامنهار غارچ   غارچ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یدالوف  لیر  تفش و  ، روتوم هارمه  هب  یقرب  هرکرک  لیوحت  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000368 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یدالوف  لیر  تفش و  ، روتوم هارمه  هب  یقرب  هرکرک  لیوحت  بصن و  دیرخ ،  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  61 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یدالوف  لیر  تفش و  ، روتوم هارمه  هب  یقرب  هرکرک  لیوحت  بصن و  دیرخ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: 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

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  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 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   یدالوف   یدالوف لیر   لیر وو   تفش   تفش ،، روتوم روتوم هارمه   هارمه هبهب   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک لیوحت   لیوحت وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 7575

مالقا مالقا ِِِِزج  
ِ

تایئ ِِِِزج
ِ

تایئ وو   تاصخشم   تاصخشم .ددرگ   .ددرگ لاسرا   لاسرا تادنتسم   تادنتسم هارمه   هارمه هبهب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ مبمب   هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هژورپ   هژورپ یاههاگتسد   یاههاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط

7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مب هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاههاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  تادنتسم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ 

.تسویپ لیاف  قبط  مالقا  ِِِِزج 
ِ

تایئ تاصخشم و 
1101001630000068 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   PINPAD لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   POS لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CR-110-I لدم  indoor یتراک بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P822/2GB لدم هنایار  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مب هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاههاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  تادنتسم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ 

.تسویپ لیاف  قبط  مالقا  ِِِِزج 
ِ

تایئ تاصخشم و 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344757-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم نادنز   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5994883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیر برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004885000196 زاین :  هرامش 

دهشم نادنز  هدننک :  رازگرب 
نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  وکتورپ  یتراجت  مان   5 ردیل لدم   86/5x136/5 cm زیاس کیناکمورتکلا  ییوزاب  کج  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب یا  هناش  هدند  لیر  زا  مغا  زاین  دروم  قاری  هیلک  تخاس و  هارمه  هب  ورتم   3 عافترا 2/5و  ضرع هب  مرگولیک  نزو 800  هب  یلیفورپ  یلیر  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادنز اب  ینف  تیفیک  دیئات  راد  تدم  تخادرپ  کتنارام )  یلیر  روتوم  دنرب   ) بصن ترجا  هارمه  هب  مرگولیک  نزو 800  لمحت  اب  یلیر  روتوم  هارمه 

9188915877 یتسپ :  دک  تیبرت ،  نابایخ  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38660671-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا یرادناتسا   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رتم  یزلف 10 یا  هناش  قاری   - KG2200 نزو  DEA لدم  GULLIVER ییوشک برد  روتوم  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004188000111 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان  کیتاموتا  رد  لدم 746  ییوشک  لماک  روتوم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931688567 یتسپ :  دک  مالیا ،  یرادناتسا  یقودص - دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33354592-084 :: 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

یلیر یلیر برد   برد ناونع : : ناونع 7777

GULLIVERGULLIVER ییوشک   ییوشک برد   برد روتوم   روتوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501139075427 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/0815:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 15:00:001401/09/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995072 :: هرازه هرازه :: 1401/09/0908:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  تشه  گنیکراپ  هژورپ  تهج  پآ  لور  برد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتاموتا یکینورتکلا  یاه  برد  ناگدنشورف -  هتشر 

یتظافح یاه  متسیس  ناگدنشورف -  هتشر 

هقبط 3   - یرادرهش نارمع  نامزاس  هاگشناد 9- شبن   - ادهش نادیم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131297910 نفلت :   :: نفلت :: ets.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

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5995173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیمانید و هیاپ  بصن و  یاه  هنیزه  اب  هارمه  امیرپوس  تشگنا  رثا  روسنس  اب  هارمه  کیمانیاد   w7 بایغ روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیهدن تمیق  رگید  دنرب  افطل  - یشک لباک 
1101030402000184 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   W7 لدم یتشگنا  رثا  عون  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیهدب تمیق  حرش  قبط  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718874414 یتسپ :  دک  بایکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  راهب - نابایخ  یادتبا  هیتعفر - نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257794-083  ، 37202452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37202452-083 :: 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

گنیکراپ گنیکراپ هژورپ   هژورپ تهج   تهج پآپآ   لور   لور برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

لباک لباک وو   کیمانید   کیمانید هیاپ   هیاپ وو   بصن   بصن یاه   یاه هنیزه   هنیزه اباب   هارمه   هارمه امیرپوس   امیرپوس تشگنا   تشگنا رثا   رثا روسنس   روسنس اباب   هارمه   هارمه کیمانیاد   کیمانیاد   w7w7  بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دیهدن دیهدن تمیق   تمیق رگید   رگید دنرب   دنرب افطل   افطل -- یشک یشک

8080
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ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001096000077 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هحفص نیئاپ  یتسویپ  کرادم  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

88846959 ناداش سدنهم  - هطوبرم سانشراک  دیئات  الاک و  لیوحت  بصن و  زا  دعب  یراک  زور  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ظفاح نلاس  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  بصن خ  لحم  -88846954 زاس تیچ  سدنهم 

1573913113 یتسپ :  دک  دنز ،  ناخمیرک  یوربور  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88826292-021  ، 88826511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88306480-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5993986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هنیزه  تاقلعتم و  ریاسو  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030302000003 زاین :  هرامش 

هدنل ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش بصنو  دیرخ  اه  نیبرود  مالعتسا  هجیتن  زادعب  زور  رثکادح 10 مالعتسا  هدنربو  دشاب  تساوخرد  نیع  اقیقد  تاقلعتمو  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7574144798 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  نابایخ  هدنل  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32464720-074  ، 32462955-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32462267-074 :: 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

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه وو   تاقلعتم   تاقلعتم ریاسو   ریاسو یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282
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هیردیح تبرت  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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5994000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  kDTSC20733 ماد دیپسا  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 3  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030148000121 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم  یت  ید  یک  یتراجت  مان   KI-S250XL80Z36 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دیامن  مادقا  kDTSC20733 ماد دیپسا  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 3  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
kDTSC20733 دشابیم یمالعا  تاصخشم  زاین  دروم  نیبرود 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیامن دیامن مادقا   مادقا kDTSC20733kDTSC20733  ماد ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد   هیردیح   هیردیح تبرت   تبرت یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع 8383
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . هتسب رادم  نیبرود  هاگتسد  120 هلاسکی یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ 

1101093856002209 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرابجا یعامتجا  نیمات  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرم رتم  6000 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود تاکرادت  هناماس  رد  هدومن و  ءاضما  رهم و  زین  ار  یتسویپ  قاروا  مرف و  ءاضما  رهم و  لیمکت و  نمض  یتسیاب  مرتحم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگ  راب  تلود  کینورتکلا 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  رد  لماک  تاصخشم  اب  تساوخرد  تسیل  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093416000024 زاین :  هرامش 
نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7476118139 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  یبونج -  ناوضر  نابایخ  ع - )  ) یلع ماما  راولب  ریق -  نیزراکوریق ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5452178-071  ، 54527249-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54524970-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 120120 هلاسکی هلاسکی یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8484

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5994850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS-2CD2T43G241 تلوب نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قمع 60   U 6 کر

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  دیرخ -  تساوخرد  قبط 
1101001609003041 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزردوگ دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  متسر  هنایار  دادما  یتراجت  مان   DS-2CD1753G0-IZ لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 169 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

DS-2CD2T43G241 تلوب نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قمع 60   U 6 کر

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  دیرخ -  تساوخرد  قبط 

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

32729111-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DS-2CD2T43G241DS-2CD2T43G241 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IPC325LR3- هتسبرادم نیبرود  ددع  دادعت 8  لدم IPC2125LE-ADF28KM-G و  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دادعت 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4   - تسا هباشم  دک  ناریا   - VSPF28(40)-D

1101091093000106 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هک  IPC325LR3-VSPF28(40)-D هتسبرادم نیبرود  ددع  دادعت 8  لدم IPC2125LE-ADF28KM-G و  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دادعت 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشایم ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  ههام و  تخادرپ 4  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5995514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیلپدراهو نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000150 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تعنص اند  هدننک  هضرع  عجرم   GRUNDIG یتراجت مان   GCI-F0576TH لدم هکبش  تحت  تلوب  ینوریب  تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیماتابدیرخ تیولواو  تسا  هدننک  نیمات  هدهعب  اهذو ب  بایا  هنیزه  دیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات  دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  هدننک 

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   44 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 8787

سیلپدراهو سیلپدراهو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجریس یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5995548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هرامش  یناش  شتآ  هاگتسیا  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092356000008 زاین :  هرامش 

ناجریس یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  تسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  یداهنشیپ  نیبرود  گولاتاک 

ددرگ یم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد 

7815633336 یتسپ :  دک  بیرق ،  عطاقت  یدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42206050-034  ، 42335905-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338601-034 :: 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

کیکی هرامش   هرامش یناش   یناش شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا نامتخاس   نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

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

رفاسم راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  اب  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090780000001 زاین :  هرامش 

رفاسم راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ددرگ یرازگراب  هناماسرد  لیمکت و  مزاول  تمیق  هب  طوبرم  هحفص  ددرگاضما و  یپک و  تسویپ  لیاف  دانسا  هیلک  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  151 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسرد لیمکت و  مزاول  تمیق  هب  طوبرم  هحفص  ددرگاضما و  یپک و  تسویپ  لیاف  دانسا  هیلک  ) تسویپ لیاف  ربارب  یبناج  مزاول  اب  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ یرازگراب 

4187785376 یتسپ :  دک  رفاسم ،  راب و  لقن  لمح و  تیریدم و  نامزاس  - نیسح ماما  نادیم  - نارمچ دیهش  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340696-013  ، 33854134-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33854135-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عطاقت5995068 رد  بارخ  یاهروسنس  ددجم  یارجا  ای  دیدج  یاه  عطاقت  رد  یراذگ  هحفص 50)روسنس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5995496 حرش  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  زاین 8  دروم  یالاک  .هباشم  هحفص 50)دکناریا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبناج یبناج مزاول   مزاول اباب   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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 " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا موینیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تمص شرتسگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ONE STAGE TENDER INTERNATIONAL CALL یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FOR

PURCHASE OF 11000 MT BAKEDANODE BLOCK TENDER No.:j/57

Subject.:Iran Alumin.company (IAC) intends to purchase high quality Baked Anode Block,in amount of 11000 MT for using in . 1
its Primary Aluminum Reduction Smelter Plant through one stage Tender according to following conditions as mentioned in

.: the relevant Tender documents
Bid Bond Guarantee.:208,387 Dollar/or 63,766,520,000 Rials . 2

Closing Date.:The eligible Bidders should submit their Bids/proposal to the central administration office as . 4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.mentioned below and also in the Tender documents before 16:00 pm local time,on the day 29th December 2022

.5Opening Date.:10th January,2022 on 10:00 AM

 :: سردآ سردآ
ad07Km 7 of Sankhast Road,city of Jajarm,Northern Khorasan Province,IRAN,P. O. Box:1135-94415 legal and contractual

.Affairs

32604231-32603067-58-0098 :: نفلت :: www.iranalumina.ir-en.iranalumina.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32272487-58-0098 :: سکف :: E-mail.:aluminumjajarm@gmail.comسکف لیمیا لیمیا

its :: 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

5994406high quality Baked Anode Block,in amount of 11000 MT(68 هحفص )  itsits

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

5994230APOLLO دنرب - قیرح مالعا  هحفص 25)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اتسیو5994717 ریذپ  سردا  قیرح  هحفص 25)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دروم5994824 ینف  تاصخشم  تازیهجت و  تسیل  دروآرب  قیرح و  مالعا  متسیس  یاه  هشقن  یحارط 
زاین

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

high quality Baked Anode Block , in amount of 1 1000  MThigh quality Baked Anode Block , in amount of 1 1000  MT ناونع : : ناونع 9191

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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5995569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین قباطم  یزعم  لیوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000097 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   MICROPLEX10-COSMOS لدم یزغم  ورکیم  لیوک  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   SOFIA رتنک سسکا  لاتسید  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5994735 تادنتسم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  مب  هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاههاگتسد  دیرخ 
.تسویپ لیاف  قبط  مالقا  ِِِِزج 

ِ
تایئ تاصخشم و  .ددرگ 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

زاین5995569 قباطم  یزعم  هحفص 70)لیوک  سسکا  ( سسکا

(( 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

تسویپ5995496 حرش  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  زاین 8  دروم  یالاک  .هباشم  هحفص 50)دکناریا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5995523 ینف  تامازلا  دادرارق و  قبط  ناوخ  کالپ  متسیس  تازیهجت  بصن  هحفص 50)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

زاین زاین قباطم   قباطم یزعم   یزعم لیوک   لیوک ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 113 ھحفص 70 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5994735 تادنتسم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  مب  هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاههاگتسد  دیرخ 
.تسویپ لیاف  قبط  مالقا  ِِِِزج 

ِ
تایئ تاصخشم و  .ددرگ 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

تسویپ5995496 حرش  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  زاین 8  دروم  یالاک  .هباشم  هحفص 50)دکناریا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5995496 حرش  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  زاین 8  دروم  یالاک  .هباشم  هحفص 50)دکناریا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4124501189 یاضاقت / جنس نژیسکا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000256 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ALPHASENSE یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و   BW Micro Clip XT جنس زاگ  هاگتسد  دربراک   O2-A2 DTK لدم نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALPHASENSE
ددع 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  اذل  تسا  هدیدرگ  تبث  دیدج  شور  هب  زاین  نیا  یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  داهنشیپ  یتسویپ  مالقا  حرش  قبط  دشاب /

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSA یسفنت هاگتسد  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001294 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MSA یتراجت مان   Air cart 2×50 لدم رایس  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس نژیسکا   نژیسکا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9393

MSAMSA  یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9494

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5994230APOLLO دنرب - قیرح مالعا  هحفص 25)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عافترا5994483 رد  راک  هحفص 25)سنراه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5994516 یاه  لیاف  قبط  ناجنز  دابآ  ناطلس  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  تازیهجت  بصن  هحفص 25)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

جنس5994607 نژیسکا  هحفص 7)هاگتسد  قیرح  ( قیرح

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

یتسویپ5994689 یتسادهب  زکارم  قیرح  افطا  نالعا و  یاهمتسیس  یارجا  یحارط و  ، هحفص 25)هرواشم قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اتسیو5994717 ریذپ  سردا  قیرح  هحفص 25)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دروم5994824 ینف  تاصخشم  تازیهجت و  تسیل  دروآرب  قیرح و  مالعا  متسیس  یاه  هشقن  یحارط 
زاین

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لماک5994882 قیرح  افطا  هحفص 25)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5995027 نالعا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  هحفص 25)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5995160MSA یسفنت هاگتسد  یکدی  هحفص 7)تاعطق  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

کت5994354 قرب  زیرپ  هخاش -  قرب 3  گالپ  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس   - هفرط یتساک 4  لیوک  نف 
یا هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  تباث -  تمواقم  ضیوعت - لباق  گالپ  اب  هارمه  ههار 

هحفص 30) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5994206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EOS 5D لدم نناک  لاتیجید  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009036000031 زاین :  هرامش 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   EOS 5D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  .تسا  یرورض  لوصحم  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  یرازگراب  .تسا  یمازلا  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  فذح  مالعتا  دنور  زا  هدننک  تکرش  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  هئارا  مدع  رظن و  دروم  لوصحم  اب  هدش  داهنشیپ  لوصحم  قباطت  مدع 

5716617165 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یتعنص  هاگشناد  رهشلگ 2  زا  رتالاب  دنب  هداج  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31980220-044  ، 33728180-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31980251-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EOS 5DEOS 5D  لدم لدم نناک   نناک لاتیجید   لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9595
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط  کسیددراه (  - نوفورکیم نیبرود - زنل  یرادربملیف -  یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000295 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نپاژ هدنزاس  روشک  ناریا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان  دک 84385010   DSLR-A850 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یرفعج یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09157021200 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ قبط   قبط کسیددراه (  (  کسیددراه -- نوفورکیم نوفورکیم نیبرود - - نیبرود زنل   زنل یرادربملیف -  -  یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696
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نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  قودنص   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5994444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CANON یتراجت مان  لدم 135-18  یساکع  نیبرود  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093209000136 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 135-18  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یدعب  هس  یکشزپنادند  لاتند  پوکسورکیم  ویدیو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000074 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یدعب  هس  یکشزپنادند  لاتند  پوکسورکیم  ویدیو  هاگتسد  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

یتناراگ 18 - دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  شزما  بصن و  لاسرا و   . یربراب هنیزه  - یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  تادراو  ای  دیلوت  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  مامت و  لاس  شورف 10 زا  سپ  تامدخ  - یزادنا هار  بصن و  نامز  زا  ههام 

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CANONCANON  یتراجت یتراجت مان   مان   135135 -- 1818 لدم   لدم یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع 9797

یدعب یدعب هسهس   یکشزپنادند   یکشزپنادند لاتند   لاتند پوکسورکیم   پوکسورکیم ویدیو   ویدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9898
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یوضر ناسارخ  ناتسا  ییاذغ  عیانص  مولع و  شهوژپ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  پوکسورکیم -  CCD نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091377000009 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ییاذغ  عیانص  مولع و  شهوژپ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
رازبا هدننک  هضرع  عجرم   TUCSEN هدنزاس عجرم   TUCSEN یتراجت مان   Michrome20 لدم یژولویب  پوکسورکیم  دربراک  لسکیپاگم  نیبرود 20  الاک :  مان 

بط
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لسکیپاگم ریوصتزیلانآ 18  رازفا  مرن  یرادربملیف و  یرادربسکع و  تیلباق   Amscope یناپمک پوکسورکیم   CCD نیبود  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  - روتکاف لصا  لحم - رد  لیوحت  هباشم - دک  ناریا 

9185176933 یتسپ :  دک  ناچوق ،  هارگرزب  رتمولیک 12  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35425342-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35425406-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ترضح  راثآ  رشن  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 13 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم  EOS 5D MARK IV لدم یتساوخرد  نیبرود  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005004000017 زاین :  هرامش 

( هرس سدق   ) ینیمخ ماما  ترضح  راثآرشن  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نناک یتراجت  مان   EOS500D لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ 09190866036 لیوحت  ربتعم  یتناراگ  اب  تساوخرد و  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1977663613 یتسپ :  دک  کالپ 59 ،  ایک - ینسح  هچوک  رسای - نابایخ  رنهاب -  نابایخ  نارواین -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22280977-021  ، 22290191-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22294527-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسورکیم پوکسورکیم   CCDCCD  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 9999

.دشابیم .دشابیم   EOS 5D MARK IVEOS 5D MARK IV لدم لدم یتساوخرد   یتساوخرد نیبرود   نیبرود دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 100100

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

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

یزادنا5993986 هار  بصن و  هنیزه  تاقلعتم و  ریاسو  یتینما  تازیهجت  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماد5994000 دیپسا  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 3  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش 
دیامن مادقا  kDTSC20733

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5994206EOS 5D لدم نناک  لاتیجید  یساکع  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

5994220( تسویپ قبط  کسیددراه (  - نوفورکیم نیبرود - زنل  یرادربملیف -  یساکع و  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5994267 رادم  نیبرود  هاگتسد  120 هلاسکی یرادهگن  هحفص 61)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5994444CANON یتراجت مان  لدم 135-18  یساکع  نیبرود  هحفص 11)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

یریوصت5994566 تراظن  متسیس  تازیهجت  هحفص 11)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5994722 رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت5994789 شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5994850DS-2CD2T43G241 تلوب نیبرود  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5994957 نیبرود  ددع  هحفص 61)دادعت 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدعب5995039 هس  یکشزپنادند  لاتند  پوکسورکیم  ویدیو  هحفص 11)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

پوکسورکیم5995096  CCD هحفص 11)نیبرود نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5995496 حرش  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  زاین 8  دروم  یالاک  .هباشم  هحفص 50)دکناریا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

.دشابیم5995500  EOS 5D MARK IV لدم یتساوخرد  نیبرود  دشابیم  هباشم  دک  هحفص 11)ناریا  نیبرود  ( نیبرود

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

سیلپدراهو5995514 هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5995523 ینف  تامازلا  دادرارق و  قبط  ناوخ  کالپ  متسیس  تازیهجت  بصن  هحفص 50)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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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

شتآ5995548 هاگتسیا  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ 
کی هرامش  یناش 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج5995577 مزاول  اب  نیبرود  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسارح5995701 یاه  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن   - MBV-XCHAN(19 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادهاز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5994142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san storage دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09940731620 هرامش 

09153430727
1101006008000060 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P2000 LFF Modular Smart Array Chassis لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپب  طیارش  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم زکرم  یرادرهش  رورس  قاتا  ارجا  لحم 

 . تسا هدنرب  هدهع  رب  یریگراب  لمح و  ینابیتشپ ، یزادنا ، هار  بصن ، هنیزه 
.دشاب اراد  ار  یا  هنایار  فنص  هیداحتا  زوجم  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  یهاوگ  تسیاب  یم  راکنامیپ 

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

san storagesan storage دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1
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مالیا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5994162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ساسا  رب  تاقلعتم  هاگتسد Tape و  کی  لماک  یزادنا  هار  بصن و  - دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  الماک  دک  ناریا 

.ددرگ تسویپ  دیاب  کرادم  روتکاف و  شیپ 
1101001414000050 زاین :  هرامش 

مالیا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSL2024 1 LTO-5 3280 FC Tape Lbry لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ساسا  رب  تاقلعتم  هاگتسد Tape و  کی  لماک  یزادنا  هار  بصن و  - دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  الماک  دک  ناریا 

.ددرگ تسویپ  دیاب  کرادم  روتکاف و  شیپ 

6931741186 یتسپ :  دک  یلامک ،  هبابر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  یمالسا -  یروهمج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335090-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3333229-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم الماک   الماک دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   تاقلعتم   تاقلعتم وو     TapeTape هاگتسد   هاگتسد کیکی   لماک   لماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن -- دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ تسویپ   تسویپ دیاب   دیاب کرادم   کرادم وو   روتکاف   روتکاف

102102
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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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5994544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  تازیهجت  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000160 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

1401/09/19 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

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 103103
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5995317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه.دشاب یم  امرفراک  هدهعربدیرخ.دوش  یراذگ  تمیق  راک  یارجا  طقف  تسویپ  تسیل  قبط.دشاب  یم  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمراکنامیپ  هدهعرب  لمح 

1101091319000123 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 150 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف سانشراک  یفیرش  یاقآاب  دیدزاب  تهج.ددرگ  یراذگراب  ارجا  تمیق  دیاب  طقف.دیآ  لمعب  دیدزاب  امتح  یراذگ  تمیقزا  لبق  هکنیا  هجوت  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمراکنامیپ  هدهعرب  فانکدیرخ  طقف.دیآ  لمعب  یگنهامه  09127601419

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح هنیزه.دشاب   هنیزه.دشاب یمیم   امرفراک   امرفراک هدهعربدیرخ.دوش   هدهعربدیرخ.دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق راک   راک یارجا   یارجا طقف   طقف تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط.دشاب   قبط.دشاب یمیم   هباشم   هباشم تمدخدک   تمدخدک ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمراکنامیپ   یمراکنامیپ هدهعرب   هدهعرب

104104
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSL 3040 یریگ نابیتشپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000931 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   288TB-1 لدم  TB 1 تیفرظ  MSL زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یتسویپ5994110 تاصخشم  قبط  دراه  لیر و  هارمهب  پنویک  جیروتسا  هاگتسد  هحفص 30)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5994142san storage هحفص 79)دیرخ زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5994162 لیاف  ساسا  رب  تاقلعتم  هاگتسد Tape و  کی  لماک  یزادنا  هار  بصن و  - دیرخ
.ددرگ تسویپ  دیاب  کرادم  روتکاف و  شیپ  تسا  هباشم  الماک  دک  ناریا 

هحفص 79) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار5994163 هکبش  یلاتیجید  زاس  هحفص 12)هریخذ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس5994544 هریخذ  تازیهجت  یکدی  هحفص 79)تاعطق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ5994974 یاهرورس  چیئوس ،  یرون  ربیف  هکبش ،  تخاس  ریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت  دیرخ ،
هکبش تحت  یریوصت  تراظن  متسیس   ، یزاس

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراذگ5995317 تمیق  راک  یارجا  طقف  تسویپ  تسیل  قبط.دشاب  یم  هباشم  تمدخدک 
.دشاب یمراکنامیپ  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  امرفراک  هدهعربدیرخ.دوش 

هحفص 79) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

MSL 3040MSL 3040 یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 105105
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " 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

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

5995705MSL 3040 یریگ نابیتشپ  هحفص 79)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5994735 تادنتسم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  مب  هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاههاگتسد  دیرخ 
.تسویپ لیاف  قبط  مالقا  ِِِِزج 

ِ
تایئ تاصخشم و  .ددرگ 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5994224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ رد  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  )Gen9 یساش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001429000061 زاین :  هرامش 

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکست هناماس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 Gen9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سردم سدنهم  مناخ  یلخاد 221  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم )) Gen9Gen9  یساش یساش ناونع : : ناونع 106106
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یوضر ناسارخ  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5994253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار  power ددع  40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001143000035 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   460w HE لدم هنایار  رورس  صوصخم  لانرتنیا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 512 و 507  051  - 37625201  - 3 نفلت :  تسویپ -  یاهلیاف  تاصخشم  طیارش و  قباطم  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  روما  تیریدم  نامتخاس  مایخ 29 -  شبن  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9185837659

37680106-051  ، 37625201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37663771-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار   powerpower  ددع ددع   4040 ناونع : : ناونع 107107
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - روتکاف  شیپ  قبط  کر  تاقلعتم  کر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تبث  دحاو  کی  بلاق  رد  ار  لک  تمیق 

1101001017000595 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

iRACK یتراجت مان   TRS-1142pw لدم  cm 196/5 عافترا  80x107 cm داعبا یروت  تشپ  ولج و  برد  هارمه  تینوی  رورس 42  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
داپ کینورتکلا  زلف  هدنزاس  عجرم  داپ  کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   Powered by TIAM

ددع 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - روتکاف  شیپ  قبط  کر  تاقلعتم  کر و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرکر تاقلعتم   تاقلعتم وو   کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108
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ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتخادرپ ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هاگشناد  رد  لیوحت  یتناراگاب  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط   hp DL380 GEN10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراک زور  تکرش 40 هب 

1101094130000054 زاین :  هرامش 
ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 GEN10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1794956333 یتسپ :  دک  ناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88622715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامآ هدکشهوژپ   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5994687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003011000028 زاین :  هرامش 

راما هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف تقد  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  تاعطق  هب  امتح  تمیق  لاسرا  رد  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف تیاعر  ار  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  دراوم  مامت  تسا  فظوم  تکرش 

1413717911 یتسپ :  دک  کالپ 145 ،  یروکف  نابایخ  عطاقت  رهاطاباب  تابایخ  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88630440-021  ، 88725153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88725154-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب یتخادرپ   یتخادرپ ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هاگشناد   هاگشناد ردرد   لیوحت   لیوحت یتناراگاب   یتناراگاب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   hp DL380 GEN10hp DL380 GEN10 رورس   رورس ناونع : : ناونع
یراک یراک زور   زور 4040 تکرش   تکرش

109109

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم ههام  هیوست.تسا 3  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000140 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  GB 80 جیرتراک تیفرظ  یکشم   SATA لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5994733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 4125101408 هرامش   - SWITCH NETWORK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000263 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Proliant DL380G6 2xQC2.80 X5560 لدم  switch رورس الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ /  هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشابیم دشابیم ههام   ههام هیوست.تسا  33   هیوست.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   وو   تسا   تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

switchswitch رورس   رورس ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش نایاپ خیرات   00:00  - 1401/09/07 عورش :  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
00:00  - 1401/09/13

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 00:00عبنم  - 1401/09/13 دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب تهج  سا  یا  چا  رورس  دیرخ  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPDS 900GB SAS Enterprise 15k 2.5 inch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004840 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  GB 900 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
اسرب

ددع 10 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب دامن  هعجارم  تسویپ  حرش  لودج  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  یارب  دشاب  یمن  یلصا  تسا و  هباشم  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ینف  تاداهنشیپ 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب تهج   تهج ساسا   یایا   چاچا   رورس   رورس دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 113113

HPDS 900GB SAS Enterprise 15k  2 .5 inchHPDS 900GB SAS Enterprise 15k  2 .5 inch ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 113 ھحفص 89 
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ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  - ناریا یلم  کناب   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP dl380 G10 New رورس هاگتسد  ود  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003193000026 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
HP dl380 G10 New رورس هاگتسد  ود  دیرخ  تساوخرد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  یاراد  لانیجروا و  دیاب  اه  هاگتسد  هدوب و  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  اهرورس  گیفناک  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هلاسکی  ربتعم  یتناراگ  اب 

4516766859 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  هرادا  نامتخاس  یشبح  لالب  نابایخ  شبن  رهشمرخ  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771158-024  ، 33770038-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770278-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1725-14010319 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5995394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم رورس و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

5994224( تسویپ رد  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  )Gen9 هحفص 84)یساش رورس  ( رورس

HP dl380  G10  NewHP dl380  G10  New رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 115115

تاقلعتم تاقلعتم وو   رورس   رورس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار5994253  power ددع هحفص 84)40  رورس  ( رورس

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

کر5994528 تاقلعتم  کر و  هحفص 84)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هاگشناد5994680 رد  لیوحت  یتناراگاب  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط   hp DL380 GEN10 رورس
یراک زور  تکرش 40 هب  یتخادرپ  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

هحفص 84) رورس  ( رورس

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

.تسویپ5994687 لیاف  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 84)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هدش5994707 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  تازیهجت 
 . دشابیم ههام  هیوست.تسا 3 

هحفص 84) رورس  ( رورس

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

5994733switch هحفص 84)رورس رورس  ( رورس

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

هتسبرادم5994957 نیبرود  ددع  هحفص 61)دادعت 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریخذ5994974 یاهرورس  چیئوس ،  یرون  ربیف  هکبش ،  تخاس  ریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت  دیرخ ،
هکبش تحت  یریوصت  تراظن  متسیس   ، یزاس

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب5995031 تهج  سا  یا  چا  رورس  دیرخ  هحفص 84)مالعتسا  رورس  ( رورس

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

5995172HPDS 900GB SAS Enterprise 15k 2.5 inch(84 هحفص رورس  ( رورس

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

5995380HP dl380 G10 New رورس هاگتسد  ود  دیرخ  هحفص 84)تساوخرد  رورس  ( رورس

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

تاقلعتم5995394 رورس و  هحفص 84)نیمات  رورس  ( رورس

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

قبط5995541 هکبش  لباک  یرتم  هقلح 305 کی  مدوم و  هاگتسد  رتویپماکهاگتسد و 14  دیرخ 14
تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 30) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

زا 113 ھحفص 91 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 08 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5993999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد هدنهد  ناشن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002065 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریدم تراجت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   LIFAN هدنزاس عجرم  نافیل 520  روتوم  هب  یدورو  یاوه  راشف  امد و  هدنهد  ناشن  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

سراپ
ددع 6 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5994713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم ههام  هیوست 4  تسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  رتنیرپسا  زنب  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000141 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH یتراجت مان  رتنیرپسا  زنب  نو  روتوم  اوه  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09132695934 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن ناونع : : ناونع 1171 17

 . . دشابیم دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ رتنیرپسا   رتنیرپسا زنب   زنب یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام هس  تخادرپ  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  روسنساموس /  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002572 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   SAFB-SMX-AS دک  Invos لدم یرتمیسکا  هاگتسد  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام هس  تخادرپ  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  روسنساموس /   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-123-41 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-09-13هرامش عورش 07-09-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5995243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ یبیکرت  لکیس  هاگورین  هب  طوبرم  تولسبا  هربیو  روسنس  ددع  دیرخ 5  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هام هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ هدنشورف /  /  هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم روسنساموس /  /  روسنساموس ناونع : : ناونع 1191 19

هاگورین هاگورین هبهب   طوبرم   طوبرم تولسبا   تولسبا هربیو   هربیو روسنس   روسنس ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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

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

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

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

5995549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002636 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطیحم روزیلانآ  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001296 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناگرهم  ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم   PTO2000A لدم یرزیل  روسنس  زا  هدافتسا  اب  نیالنا  شجنس  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 

ناگرهم ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

امد5993999 هدنهد  هحفص 91)ناشن  روسنس  ( روسنس

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

جنس5994607 نژیسکا  هحفص 7)هاگتسد  قیرح  ( قیرح

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

5994713 . دشابیم ههام  هیوست 4  تسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  رتنیرپسا  زنب  یکدی  هحفص 91)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

عطاقت5995068 رد  بارخ  یاهروسنس  ددجم  یارجا  ای  دیدج  یاه  عطاقت  رد  یراذگ  هحفص 50)روسنس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هنیزه5995173 اب  هارمه  امیرپوس  تشگنا  رثا  روسنس  اب  هارمه  کیمانیاد   w7 بایغ روضح و  هاگتسد 
دیهدن تمیق  رگید  دنرب  افطل  - یشک لباک  کیمانید و  هیاپ  بصن و  یاه 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هام5995205 هس  تخادرپ  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  یرورض /  دم  یا  زوجم  هحفص 91)روسنساموس /  روسنس  ( روسنس

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

هاگورین5995243 هب  طوبرم  تولسبا  هربیو  روسنس  ددع  هحفص 91)دیرخ 5  روسنس  ( روسنس

یطیحم یطیحم روزیلانآ   روزیلانآ نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 122122

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

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

تسویپ5995549 لیاف  اب  قباطم  بایغ  روضح و  هحفص 91)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

یطیحم5995699 روزیلانآ  هحفص 91)نژیسکا  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5993989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  چیئوس  لوژام   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000271 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8GB B-SERIES لدم هنایار  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هجوت  تسویپ  لیاف  رد  روکذم  تاکن  هیلک  هب   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت  -

.ددرگ همیمض  یسررب  تهج  تایئزج  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  -
دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 20  -

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

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

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 123123

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

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

2001001056000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994937 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طساو  چیئوس  کسویک و  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   9,591,000,000 نیمضت :  غلبم 
.ددرگ  هئارا  ناریا  یلم  کناب  همانتنامض  ٌاحیجرت  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/03/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزادرپراک لک  هرادا  کناب - هچوک  یاهتنا  ییاخس - گنهرس  زا خ  رتالاب  یسودرف - خ  نارهت -   ، 1135937641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
60992870-4 نفلت :  ناریا  یلم  کناب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  هلر  چیئوس و  رواپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000929 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناماس نیگن  هدننک  هضرع  عجرم  ژاپ  دنمشوه  هناماس  نیگن  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CR3R-N-LA لدم نیالنآ  یلته  نیمارف  ناوخ و  تراک  الاک :  مان 
ژاپ دنمشوه 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طساو طساو چیئوس   چیئوس وو   کسویک   کسویک یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 124124

یایا هشیش   هشیش هلر   هلر وو   چیئوس   چیئوس رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 125125

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1063-PHD-15172-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 07-09-1401 30-09-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5995090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنب  هناد  یاهسنارت  قاتا  مور و  چیئوس  تهج  راد   IP مور چیئوس  برد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCCPP-66-119 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5995142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنب یدنب هناد   هناد یاهسنارت   یاهسنارت قاتا   قاتا وو   مور   مور چیئوس   چیئوس تهج   تهج راد   راد   IPIP مور   مور چیئوس   چیئوس برد   برد ناونع : : ناونع 126126

راشف راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 127127
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب ریش  لرتنک  دروب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002068 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت و هدنزاس  عجرم   Ip65 تظافح هجرد   A 100 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  PSB-C.P/FIX.WD لدم فیعض  راشف  تظافح  لرتنک و  قرب  ولبات  الاک :  مان 

دروب چیئوس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  دروب  چیئوس  سراپ  یتعنص 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یتعنص یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   Ip65 تظافح هجرد   A 100 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  PSB-C.F/FIX.WD لدم فیعض  راشف  دنیآرف  لرتنک  قرب  ولبات  الاک :  مان 

دروب چیئوس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  دروب  چیئوس  سراپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فیعض فیعض راشف   راشف تظافح   تظافح وو   لرتنک   لرتنک قرب   قرب ولبات   ولبات یقرب -  -  یقرب ریش   ریش لرتنک   لرتنک دروب   دروب ناونع : : ناونع 128128
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  یجورخ  نتنآ 12  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000907 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-23.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هجوت  تسویپ  هب  امتح  افطل 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  هئارا 
یراک زور  جنپ  لهج و  زا  شیب  تخادرپ 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یضاقتم دات  هب  طونم  سانجا  دات 

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/46 :: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/9/1هرامش  - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5995632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وفاک بصن  یتارباخم  تازیهجت  چیئوس و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت یجورخ   یجورخ   1212 نتنآ   نتنآ چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 129129

وفاک وفاک بصن   بصن یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت وو   چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 130130
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 13 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002077 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  هس  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 10 نایرج تدش   V 230 ژاتلو دنارگل  ایلام  حرط  میناتیت  زمرق  نودام  رادرمیات  کیتاموتا  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

کیتسالپ اتسیارون  هدننک  هضرع  عجرم  یتیزوپماک  زاف  هس  روتنک  هبعج  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سراپ هکرحم  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   TMP500 لدم خرچ  هس  تلکیسروتوم  پچ  تسار و  تمس  چیئوس  هتسد  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم   PF3 لدم لاناف  سراپ  ملق 2  / دشاب یم  دیئات  دروم  یناریا  تیفیک  اب  یالاک  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: 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

چیئوس5993989 هحفص 96)لوژام  چیئوس  ( چیئوس

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

یتسویپ5994028 کردم  قبط   WAN هکبش هحفص 30)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتویپماک5994114 تازیهجت  هحفص 30)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

599424924VDC PSU POWER SUPPLY UNIT(30 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تسار تسار تمس   تمس چیئوس   چیئوس هتسد   هتسد هعومجم   هعومجم یتیزوپماک -  -  یتیزوپماک زاف   زاف هسهس   روتنک   روتنک هبعج   هبعج رادرمیات -  -  رادرمیات کیتاموتا   کیتاموتا قرب   قرب دیلک   دیلک یوق -  -  یوق راشف   راشف یزاگ   یزاگ قرب   قرب دیلک   دیلک ناونع : : ناونع
تلکیسروتوم تلکیسروتوم پچپچ   وو  

131131
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کت5994354 قرب  زیرپ  هخاش -  قرب 3  گالپ  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس   - هفرط یتساک 4  لیوک  نف 
یا هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  تباث -  تمواقم  ضیوعت - لباق  گالپ  اب  هارمه  ههار 

هحفص 30) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت5994566 تراظن  متسیس  تازیهجت  هحفص 11)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5994679( هاگتسد دادعت 6  هب   ) یتسویپ دانسا  اب  قباطم  هکبشوس  هحفص 30)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5994937 کسویک و  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
طساو

هحفص 96) چیئوس  ( چیئوس

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

یا5994955 هشیش  هلر  چیئوس و  هحفص 96)رواپ  چیئوس  ( چیئوس

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

هریخذ5994974 یاهرورس  چیئوس ،  یرون  ربیف  هکبش ،  تخاس  ریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت  دیرخ ،
هکبش تحت  یریوصت  تراظن  متسیس   ، یزاس

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدنب5995090 هناد  یاهسنارت  قاتا  مور و  چیئوس  تهج  راد   IP مور چیئوس  هحفص 96)برد  چیئوس  ( چیئوس

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

راشف5995142 هحفص 96)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

فیعض5995146 راشف  تظافح  لرتنک و  قرب  ولبات  یقرب -  ریش  لرتنک  هحفص 96)دروب  چیئوس  ( چیئوس

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

یوآوه5995408 هحفص 30)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ددع5995582 دادعت 10  یجورخ  نتنآ 12  هحفص 96)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

وفاک5995632 بصن  یتارباخم  تازیهجت  چیئوس و  تازیهجت  یزادنا  هار  هحفص 96)بصن و  چیئوس  ( چیئوس

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

5995696 - یتیزوپماک زاف  هس  روتنک  هبعج  رادرمیات -  کیتاموتا  قرب  دیلک  یوق -  راشف  یزاگ  قرب  دیلک 
تلکیسروتوم پچ  تسار و  تمس  چیئوس  هتسد  هعومجم 

هحفص 96) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

مالعتسادانسا5994195 ساسارب  یرونربیف  لوژامو  هکبش  چوس  ملق  5 هحفص 30)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

یدعب5995039 هس  یکشزپنادند  لاتند  پوکسورکیم  ویدیو  هحفص 11)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5995523 ینف  تامازلا  دادرارق و  قبط  ناوخ  کالپ  متسیس  تازیهجت  بصن  هحفص 50)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5994457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG روتینام هاگتسد   40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001143000039 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk430 hb لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 512 و 507  051-37625201-3 سانشراک :  نفلت  تسویپ -  یاهلیاف  تاصخشم  طیارش و  قباطم  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  روما  تیریدم  نامتخاس  مایخ 29 -  شبن  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9185837659

37680106-051  ، 37625201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37663771-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LGLG روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   4040 ناونع : : ناونع 132132
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نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  رد  لماک  تایئزج  اب  یتساوخرد  تسیل  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093416000023 زاین :  هرامش 
نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7476118139 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  یبونج -  ناوضر  نابایخ  ع - )  ) یلع ماما  راولب  ریق -  نیزراکوریق ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5452178-071  ، 54527249-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54524970-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  G-PLUS روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000252 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایدم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GDM-245JN G-PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

نیون لسن  هکبش 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هزور  هیوست 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف یراددوخ  هباشم  یالاک  تمیق  داهنشیپ  زا  افطل 

.دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  اهروتینام 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 133133

GDM-245JNGDM-245JN  لدم لدم   in 24in 24 زیاس   زیاس   G-PLUSG-PLUS روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 134134
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5994853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ روتینام و  رتویپماک و  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000470 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   MAGNUM PLUS لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   fdw 428 لدم هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست یتخادرپ و  .ددع  ود   hp 428 هراک دنچ  ددع و  کی   hp 2035 هراک کت  کت  رتنیرپ  تسویپ .  لیاف  قبط  روتینام  رتویپماک و  یاه  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم ههام  هس  باسح 

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   روتینام   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 135135

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5994900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاصخشم  قبظ  )

1101093079001168 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص راک  نیگنس  هدنزاس  عجرم   MON3000 لدم یناشن  شتآ  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

ددرگ تیاعر  هعلاطم و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 09 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط   ) چنیا روتینام 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دیئامن تقد  تسویپ  طیارش  هب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  ) 

1101001072000200 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم مرتحم  هدنشورف  هدهع  هب  یزکرم  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  لحم  ات  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653194 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  هیمطاف  راولب  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443105-086  ، 33443000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662389-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 136136

(( .دیئامن .دیئامن تقد   تقد تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش هبهب   افطل   افطل ،، دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ ( ) ( ) تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط  ) ) چنیا چنیا   3232 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 137137
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدام ههام  یتناراگ 18 اب  هاگتسد  3 دادعت هب  یج  لا  یتراجت  مان   mk430 hb لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000221 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk430 hb لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم فذح  هدننک  نیماتروتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروصرد  ددرگ  تسویپ  یتناراگ  طیارشو  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  لاسرا.دشاب  هدنزاس  تکرش  یلصا  پملپو  کپ  هاگتسد 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجیج لالا   یتراجت   یتراجت مان   مان   mk430 hbmk430 hb  لدم لدم   inin زیاس  2424   زیاس هنایار   هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 138138
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدام یلصا  یتناراگ  اب   LG روتینام هاگتسد  هارمه 11  هب  ناژوف  یتناراگ  اب   kodak رنکسا هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000349 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سکتناک  SD4410 لدم  in 44 گنر کت  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
یولوم  61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023200-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریدام ناریدام یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب     LGLG روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1 11 1 هارمه   هارمه هبهب   ناژوف   ناژوف یتناراگ   یتناراگ اباب     kodakkodak رنکسا   رنکسا هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 139139
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نامرک یناشاک  هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم رظن  دروم   hp2035 لدم رگپاچ  ددع  تسویپ و 2  لیاف  قبط  روتینام  ددع  لماک و 1  هنایار  متسیس  هاگتسد   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093171000020 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایسآربز  QL 220 لدم دکراب  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

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

1401/09/17 زاین :  خیرات 
متسیس نایاش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ACER یتراجت مان  لدم 5750  کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09103419104 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  ماجنا  الاک  ندیسر  زا  سپ  هام  لقادح 7 تخادرپ 

دشاب یم  هدنشورف  اب  تدوع  یاه  هنیزه  مامت  ینف  تریاغم  تروص  رد 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-034  ، 43264519-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264519-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5994109 هتسه  شخب  هحفص 30)رتویپماک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کت5994354 قرب  زیرپ  هخاش -  قرب 3  گالپ  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس   - هفرط یتساک 4  لیوک  نف 
یا هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  تباث -  تمواقم  ضیوعت - لباق  گالپ  اب  هارمه  ههار 

هحفص 30) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5994457LG روتینام هاگتسد  هحفص 103)40  روتینام  ( روتینام

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

5994459in 24 زیاس  LED هحفص 103)روتینام روتینام  ( روتینام

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

5994684GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  G-PLUS هحفص 103)روتینام روتینام  ( روتینام

لماک لماک هنایار   هنایار متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   66 ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتنیرپ5994853 روتینام و  رتویپماک و  لماک  هحفص 103)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

یناشن5994900 شتآ  هحفص 103)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5995191 طیارش  هب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ ( ) طیارش  قبط   ) چنیا روتینام 32 
( .دیئامن تقد 

هحفص 103) روتینام  ( روتینام

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

یج5995265 لا  یتراجت  مان   mk430 hb لدم  in 24 زیاس هنایار  هحفص 103)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یلصا5995534 یتناراگ  اب   LG روتینام هاگتسد  هارمه 11  هب  ناژوف  یتناراگ  اب   kodak رنکسا هاگتسدکی 
ناریدام

هحفص 103) روتینام  ( روتینام

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

قبط5995541 هکبش  لباک  یرتم  هقلح 305 کی  مدوم و  هاگتسد  رتویپماکهاگتسد و 14  دیرخ 14
تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 30) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لماک5995552 هنایار  متسیس  هاگتسد  هحفص 103)6  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5994957 نیبرود  ددع  هحفص 61)دادعت 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شتآ5995548 هاگتسیا  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ 
کی هرامش  یناش 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم  نویساربیلاک  کولب  بارپ و  هارمه  هب  کینوسارتلا  جنس  تماخض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09166711342 حیسم : سدنهم  یاقآ  :09166729982و  داژنرادهدرتکد

1101001105002546 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SONOTEC یتراجت مان   SONOWALL 70 لدم یحطس  نکسا  یگدروخ و  شیاپ  رازفا  مرن  اب  یگدروخ  کینوسارتلا  جنس  تماخض  الاک :  مان 
قیقد برخم  ریغ  یاه  نومزآ  ناراکشواک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست  . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  ناریا و  درادناتسا  ناشن  اب  کی ،  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30 

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

32177206-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساربیلاک نویساربیلاک کولب   کولب وو   بارپ   بارپ هارمه   هارمه هبهب   کینوسارتلا   کینوسارتلا جنس   جنس تماخض   تماخض ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم   :: 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   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1 ددع =CASE_GREEN_AVA-PLUS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 ددع =MAINBOARD ASUS H510M-C\PS

1 ددع =CPU INTEI CORE I3=10100-BOX+FAN
1201094162000092 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
1 ددع =CASE_GREEN_AVA-PLUS - 

1 ددع =MAINBOARD ASUS H510M-C\PS
1 ددع =CPU INTEI CORE I3=10100-BOX+FAN

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دروم  3 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طیارش5993978 رد  هدش  مالعا  راما  قبط  یا  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ 
مالعتسا

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یدربراک و5994333 یاه  همانرب  اهرازفا ، مرن   ) یتینما یاهتسویپ  تامازلا و  نیودت  هژورپ  لوا  زاف 
( هداد یاه  هاگیاپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدش5994465 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ددع  اریو 1  نیسکا  شزومآ  تیریدم  یرازفا  مرن  هناماس 
تسا

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدش5994588 بصن   RTGS اب طبترم  یاهرازفا  مرن  هحفص 12)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنازخ5994691 لمعلاروتسد  یزاس  هدایپ  رازفا و  مرن  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

CPU INTEI  CORE I3=10 100 -CPU INTEI  CORE I3=10 100 -   11 ددع ددع ==MAINBOARD ASUS H510M-C\PSMAINBOARD ASUS H510M-C\PS   11 ددع ددع ==CASE_GREEN_AVA-PLUSCASE_GREEN_AVA-PLUS ناونع : : ناونع
11 ددع ددع ==BOX+FANBOX+FAN
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5994960(VDI،Docker-Container  ) زاسادج سیورس  یزادنا  هارو  هحفص 12)بصن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نویساربیلاک5995406 کولب  بارپ و  هارمه  هب  کینوسارتلا  جنس  هحفص 110)تماخض  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

59956081 ددع =MAINBOARD ASUS H510M-C\PS 1 ددع =CASE_GREEN_AVA-PLUS
1 ددع =CPU INTEI CORE I3=10100-BOX+FAN

هحفص 110) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

نامزاس5995700 لاتروپ  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسارح5995701 یاه  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن   - MBV-XCHAN(19 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5994566 تراظن  متسیس  تازیهجت  هحفص 11)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریخذ5994974 یاهرورس  چیئوس ،  یرون  ربیف  هکبش ،  تخاس  ریز  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت  دیرخ ،
هکبش تحت  یریوصت  تراظن  متسیس   ، یزاس

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ساسا5994093 رب  یدالوف  لیر  تفش و  ، روتوم هارمه  هب  یقرب  هرکرک  لیوحت  بصن و  دیرخ ، 
تسویپ ینف  تاصخشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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