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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 21

140 1140 1 رذآ   رذآ   1010 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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 

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
(( 1212))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2222))

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

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

زا 32 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

( 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  • 27

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 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 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 2  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( 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 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 32 ھحفص 4 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش خیرات 1401/09/07  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

afa.mui.ac.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001665 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 300/000/000  غلبم   :: 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

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

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودزورهرامش ات  رثکادح   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lufc.ir :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 15   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  عمتجم   Transmitter یکدی مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 48  مکی  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن  نابایخ  یدازحرف - راولب  برغ -  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.lufc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02175976600 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هداد هداد زکرم   زکرم یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

TransmitterTransmitter  یکدی یکدی مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ea.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/09/16عبنم خیرات 1401/09/09  زا   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطسرد   ( TOWERCHANGE هژورپ هب  طوبرم  ) BTS دیدج تیاس  ثادحا 10 هب  طوبرم  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6001667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصا رد  جردنم  هریغ  یجوز و  لانیمرت 10  دیرخ  یراوید -  یریت  هرمن 4  هزیناولاگ  هلول  بصن  یسم -  لباک  یکاخ  یشکلباک   : فیدر رد 15  الاک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا

زور 90  : حرط یارجا   :: 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

BTSBTS دیدج دیدج تیاس   تیاس 1010 ثادحا   ثادحا هبهب   طوبرم   طوبرم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

یجوز یجوز   1010 لانیمرت   لانیمرت دیرخ   دیرخ یراوید -  -  یراوید یریت   یریت   44 هرمن   هرمن هزیناولاگ   هزیناولاگ هلول   هلول بصن   بصن یسم -  -  یسم لباک   لباک یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک  : : فیدر فیدر   1515 ردرد   الاک   الاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 32 ھحفص 6 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kv.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001713 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تت لباک  لیوحت  ربارب  رد   fat سکاب یترارح و  یرون و  لصفم  لماش  یتارباخم  تازیهجت  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

تارباخم تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ب/102/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

wa.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/09/12  زا   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ طسوت  لباکریغ )  ) حلاصم نیمأت  اب  ناکوب  ناتسرهش  رصن )  بدا و 102   102  ) یرون یاهوفاک  یدنب  لصفم  یشکلباک و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یترارح   یترارح وو   یرون   یرون لصفم   لصفم لماش   لماش یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یرون یرون یاهوفاک   یاهوفاک یدنب   یدنب لصفم   لصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 32 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 101/1401/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

wa.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/9/12   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ طسوت  لباک  ریغ  حلاصم  نیمات  اب  داباهم   FTTH نیکرتشم یرادهگن  یریاد و  هعسوت ،  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هداد6001665 زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

FTTHFTTH  نیکرتشم نیکرتشم یرادهگن   یرادهگن وو   یریاد   یریاد هعسوت ،  ،  هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 32 ھحفص 8 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مودتبون یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/09/08  تعاس 8   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
17

نایناریا رصع   :: عبنم خیرات 1401/09/26 وعبنم تعاس 17:00  ات  ات  ات 3  دراوم 1  یارب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/09/23 تعاس 10:00  ات 7  دراوم 4  یارب 

6001650 :: هرازه هرازه یاربدکدک   خیرات 1401/09/27 و  حبص  تعاس 08:00  ات 3  دراوم 1  یارب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/09/23 تعاس 10:30  ات 7  دراوم 4 

یرالسا یتظافح  تلافسآ  تمرم و  یریگ  هکل  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هصقانم دیدجت   ) نانبهوک روار -  جیفسآ -  داباهب -  روحم  رچب  ولب  لیس و 

ناماه ناکدرا -  روحم  هینبا  تمرم  رتمولیک 33 و  لپ  ثادحا 
دیدجت  ) سکعلاب رانا و  زیرهم -  دزی -  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  یریگ  هکل 

( هصقانم
دیوخس جیناس -  کتشد -  دابآ -  ضیف  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و 

ینمیا تازیهجت  مئالع و  دیرخ  هیضایب  دابآ -  یجاح  روحم  یزاس  نمیا  تلافسآ و  شکورو 
 ... یکیمارس و یسدع  بسچ   ، یا هبرگ  مشچ  یقفا  مئالع  دیرخ 

ینمیا تشادهب  تیریدم  متسیس   HSE یهاوگ یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هاگدورف  دناب  هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئاراصصص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  تسیز  طیحم  و 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلافسآ تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب یریگ   یریگ هکل   هکل  - - لپلپ ثادحا   ثادحا -- روحم روحم رچب   رچب ولب   ولب وو   لیس   لیس -- تلافسآ تلافسآ وو   تمرم   تمرم یریگ   یریگ هکل   هکل تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا 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 32 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tw8a424vcshu4?user=37505&ntc=6001650
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6001650?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

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

2001001305000131 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002018 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدهد  جوسای  روحم  ناتسنب  رادیپس - زیخ  هثداح  عطقم  عفر  یزاس و  نمیا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تشدهد جوسای  روحم  ناتسنب  رادیپس - زیخ  هثداح  عطقم  عفر  یزاس و  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,330,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:11 تعاس : 1401/12/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000114 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002037 :: هرازه هرازه :: 1401/09/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,019,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   650,950,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  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

زیخ زیخ هثداح   هثداح عطقم   عطقم عفر   عفر وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 99

ریذپ ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا 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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23:59هرامش رذآ 1401   29 هبنشهس ،  - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

dargah.nicico.com :: عبنم تعاس 23:59عبنم رذآ 1401   29 هبنشهس ،  - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  بصن و  تامدخ  یراپس  نورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

 ____ همشچرس  034  - 34303417 نارهت ____   82138078-021 :: نفلت نفلت
کبابرهش  034  - 34306547 نوگنوس ____   041  - 41715087

:: 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 سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1101117 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nicico.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  بصن و  تامدخ  یراپس  نورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 111 1

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یراپس   یراپس نورب   نورب 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 32 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
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https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
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نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6001800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ات 3  یرابتعا 2  تخادرپ 

1101096102001036 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017095-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هام هام اتات  33     22 یرابتعا   یرابتعا تخادرپ   تخادرپ ددرگ   ددرگ رداص   رداص یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 32 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u7nkjf8tbatyw?user=37505&ntc=6001800
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6001800?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تباقر یلم  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 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحالصا ماجنا  تایاکش و  تبث  عماج  هناماس  تباقر و  یلم  زکرم  اروش و  تیاس  بو  ینابیتشپ  یناسرزورب و  یا  هژورپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنمشوه تلود  تامدخ  یلم  هرجنپ  هب  لاصتا  تهج 

1201003085000011 زاین :  هرامش 
( تباقر یاروش   ) تباقر یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نآ یاه   Extension تیاس و هتسه  یناسرزورب  - 
تیاس تساه و   PHP هخسن مظنم  اقترا 

تیاس بو  ینف  ینابیتشپ 
تیاس بو  یلعف  دراوم  تارغت 

نما یاهرورس  رد Local و  لیاف  هریخذ  هنازور و  نتفرگ   Backup
دنمشوه تلود  تامدخ  یلم  هرجنپ  هب  لاصتا  تهج  تاحالصا  ماجنا 

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

1401/09/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاس تینما  یزاس  هنیهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیلوا لازوپورپ  هئارا  تایاکش و  تبث  عماج  هناماس  دنیآرف  یحارط 

اهدنیآرف لامعا  یحارط و  لماش  تمدخ  زیم  کینورتکلا و  تلود  لمعلاروتسد  یاتسار  رد  تیاسبو  یوهام  لکش  رغت  تامازلا  لازوپورپ  هئارا 

1467873313 یتسپ :  دک  هرامش 75 ،  یلامش  ناشفارز  نابایخ  کناویا  نابایخ  زاف 4  سدق  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089123-021  ، 88088432-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88080323-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6001721 پملپ  یراذگ  لبیل  یژولوپوت  هحفص 13)جارختسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاحالصا تاحالصا ماجنا   ماجنا وو   تایاکش   تایاکش تبث   تبث عماج   عماج هناماس   هناماس وو   تباقر   تباقر یلم   یلم زکرم   زکرم وو   اروش   اروش تیاس   تیاس بوبو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یناسرزورب   یناسرزورب یایا   هژورپ   هژورپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
دنمشوه دنمشوه تلود   تلود تامدخ   تامدخ یلم   یلم هرجنپ   هرجنپ هبهب   لاصتا   لاصتا تهج   تهج

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 32 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yn2hs7ymjzvxs?user=37505&ntc=6001844
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

149917 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149917 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/09/19 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6001559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتروناک سنمیز و  ویارد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئوس یئوس تیمیل   تیمیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

روتروناک روتروناک وو   سنمیز   سنمیز ویارد   ویارد دیرخ   دیرخ 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 :

زا 32 ھحفص 14 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6001561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینویساموتا تازیهجت  فیدر  نیمات 12  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون 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

6001721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد پملپ  یراذگ  لبیل  یژولوپوت  جارختسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005566000031 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاحیضوت  دشدهاوخ  هتسب  هناگادجدادرارق  هدنربابو  تسا  یمازلاروتکاف  شیپ  لاسرا  هاگتسد  پملپ  یراذگ  لبیل  یژولوپوت  جارختسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپرددادعتو 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  رذگ  ریز  بنج  یتشهب  دیهش  عطاقت  یناشاک  نابایخ  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5714613147

32248135-044  ، 32224804-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225249-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینویساموتا ینویساموتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

هاگتسد هاگتسد پملپ   پملپ یراذگ   یراذگ لبیل   لبیل یژولوپوت   یژولوپوت جارختسا   جارختسا ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 32 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6flrelwumyycv?user=37505&ntc=6001561
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6001561?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jywcucs8e27je?user=37505&ntc=6001721
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6001721?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تظافح و  لرتنک ، متسیس  یزادنا  هار  بیع و  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود هاگشیالاپ  راخب  نیبروت  گنیروتینام 

1101097224000181 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SABA-119-297 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6001896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهشمرخ هاگورین  ربمچ (  روتکتد  تیه  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سامت باطتسم  سدنهم  یاقآ  اب 09373479944  ینف  تاعالطا  رهم و  یلامج  یاقآ  هارمه 09167874962  هرامش  اب  یرادا  تاعالطا  بسک  تهج   :: سردآ سردآ
.دامرف لصاح 

:: 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

مود مود هاگشیالاپ   هاگشیالاپ راخب   راخب نیبروت   نیبروت گنیروتینام   گنیروتینام وو   تظافح   تظافح لرتنک ، ، لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بیع   بیع عفر   عفر ناونع : : ناونع 1919

ربمچ ربمچ روتکتد   روتکتد تیه   تیه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6001974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش هنازخو  تاناما  قودنصراکدوخ  قیرحافطاو  مالعا  متسیس  شزومآو  یتناراگو  یزادنا  هارو  بصن  ، لمح ، یحارط ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  طیارش و  ساسارب   ، ناهفصا یزکرم 

1101001195000017 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هام 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا مزال  هیدات  ذخا  اب  تسویپ ، تاصخشم  طیارش و  ساسارب  ، دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  ( یزادنا هار  لمح و  ، بصن ، یحارط  ) اه هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناهفصا یناشن  شتآ  نامزاس 

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: 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

یزکرم یزکرم هبعش   هبعش هنازخو   هنازخو تاناما   تاناما قودنصراکدوخ   قودنصراکدوخ قیرحافطاو   قیرحافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس شزومآو   شزومآو یتناراگو   یتناراگو یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، لمح لمح ،، یحارط یحارط ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش ساسارب   ساسارب  ، ، ناهفصا ناهفصا

2 12 1
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  امرفراک  تاصخشم  طیارش و  قبط  نیوزق  PC زکرم قیرحءافطا  نالعا و  متسیس  تفاظن  ژراش  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001815 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

زا دعی  یراک  زور  اه 30  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  لیاف  ردرادیرخ  طیارش  یمامت  اضماو ,  رهم  هعلاطم ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن 09392813531 لصاح  سامت  یناسحا  یاقآ  اب  تالاوس  دیدزاب و  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباق  هیلاع  رظان  دیئات  لیوحت و 

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

33335999-028  ، 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

PCPC  زکرم زکرم قیرحءافطا   قیرحءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس تفاظن   تفاظن ژراش   ژراش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2222
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52458287 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ هکبش 10  یتعنص  چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   1010 هکبش   هکبش یتعنص   یتعنص چیئوس   چیئوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2323
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 16 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   ) ws-2960xr-24fps-L وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000128 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
انرب ناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-F6700-DFC3CXL لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 ( یتسویپ لیاف  قبط  یصاصتخا  طیارش   . ) دشاب یمن  لوبق  لیاق  ناونع  چیه  هب  هباشم  ربمان  تراپ 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6001721 پملپ  یراذگ  لبیل  یژولوپوت  هحفص 13)جارختسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هام6001800 ات 3  یرابتعا 2  تخادرپ  ددرگ  رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  هحفص 11)شیپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا  )  ) ws-2960xr-24fps -Lws-2960xr-24fps -L وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 32 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lzxsr764f6mfr?user=37505&ntc=6001794
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6001794?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هبقرط 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 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

6001881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاو ویدیو  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050352000069 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هبقرط  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9351947146 یتسپ :  دک  هبقرط ،  یرادرهش  ملعم -  راولب  هبقرط -  رهش  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222213-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222626-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاو لاو ویدیو   ویدیو هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 32 ھحفص 21 
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نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  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 17 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ - رد  هدش  رکذ  ینف  دراوم  عیمج  تیاعر  اب  یتساوخرد  بعش  تهج  تانبرک  یلپ  هرکرک  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سدق کرهش  رون  دالیم  نارادزرم -  - نهآ هار  کرهش  بعش 

1101094769000068 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.ددرگ یم  تساوخرد  لاطبا  هب  رجنم  هجوت  مدع  تسیمازلا و  تسویپ  لیاف  طیارش  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هام رذآ  هبنشراهچ 16  رهظ  ات  راک  لیوحت  رثکادح 

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264520-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6001721 پملپ  یراذگ  لبیل  یژولوپوت  هحفص 13)جارختسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هار هار کرهش   کرهش بعش   بعش تسویپ - - تسویپ ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ ینف   ینف دراوم   دراوم عیمج   عیمج تیاعر   تیاعر اباب   یتساوخرد   یتساوخرد بعش   بعش تهج   تهج تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
سدق سدق کرهش   کرهش رون   رون دالیم   دالیم نارادزرم -  -  نارادزرم -- نهآ نهآ

2626

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

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

زا 32 ھحفص 22 
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سیدرپ یروانف  کراپ   :: 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

6001758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  لدم و  قباطم  اقیقد  مینست   ALL IN ONE نیبرود یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004564000089 زاین :  هرامش 

سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 
روشک مینست  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  مینست  یتراجت  مان   TANPRC19 ALL IN ONE لدم وردوخ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1657163871 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یروانف  کراپ  دنوامد ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ، سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76250250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76250100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6001775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  تاقلعتم  اب  هارمه  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030339000051 زاین :  هرامش 

ناگزمره هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   EC-SP2202 لدم نادرگ  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد دنب 3  تاحیضوت : .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  .هباشم  دکناریا  .تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ  .دشاب  یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  ار  لسکیپاگم  نیبرود 5  ینابیتشپ  ناکما  طبض  هاگتسد  دنب 11  .دشاب  یم   POE چوس

7916193145 یتسپ :  دک  بانیم ،  سابعردنب  هداج  رتمولیک 9  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33711054-076  ، 33711028-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711028-076 :: 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

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   لدم   لدم قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد مینست   مینست   ALL IN ONEALL IN ONE  نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2727

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هارمه   هارمه هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون 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

6001863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  هریغ  دراه و  ماد -  هیاپ  سکابمک -  میقتسم  هبعج  هقبط -  ود  یرطاب  تنیباک  ییوشک -  چینم  لبیک  لماش :  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا  لصا 

1201004688000188 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تسویپ مرف  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

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

 . هطوبرم سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دراه دراه ماد -  -  ماد هیاپ   هیاپ سکابمک -  -  سکابمک میقتسم   میقتسم هبعج   هبعج هقبط -  -  هقبط ودود   یرطاب   یرطاب تنیباک   تنیباک ییوشک -  -  ییوشک چینم   چینم لبیک   لبیک ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع قیرح  دض  راولش  نشپاک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000223 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   KIVANC GROUP یتراجت مان  یددع  نتراک 500   S-XXL زیاس  Firestop-832179-000 لدم یناشن  شتآ  قیرح  دض  سابل  الاک :  مان 

سراپ درون  قیرح 
نتراک 5 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FFS3000 لدم یتایلمع  قیرح  دض  راولش  نشپاک و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
2XL تسد ود   - XL تسد هس 

.دیئامرف لصاح  سامت  یهلا  ضیف  هرامش 09144925578  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلمع یتایلمع قیرح   قیرح دضدض   راولش   راولش وو   نشپاک   نشپاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

هواس هبعش 2  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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

6002077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دض یدنب  قیاع  دوجوم / هرجنپ  ندومن  دودسم  فذح /   / سانشراک قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت   / قرب قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... هچیرد یروآ  عمج  اهراوید /  قیرح 

1101090814000006 زاین :  هرامش 
هواس ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/14 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / اهراوید قیرح  دض  یدنب  قیاع  دوجوم / هرجنپ  ندومن  دودسم  فذح /   / سانشراک قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت   / قرب قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب مایپ  هرامش 09192557715  هب  یگنهامه  تهج  افطل   // تقرس دض  قیرح / دض  برد  بصن  زاس /  اوه  یاه  هاگتسد  یاه  هچیرد   / هچیرد یروآ  عمج 

3915964144 یتسپ :  دک  هواس ،  هبعش 2  -24 ریبکریما یاهتنا  ریبکریما - نابایخ  هواس - ناتسرهش  - یزکرم ناتسا  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42449163-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42449800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرحافطاو6001974 مالعا  متسیس  شزومآو  یتناراگو  یزادنا  هارو  بصن  ، لمح ، یحارط ، دیرخ
تسویپ تاصخشم  طیارش و  ساسارب   ، ناهفصا یزکرم  هبعش  هنازخو  تاناما  قودنصراکدوخ 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتایلمع6002017 قیرح  دض  راولش  نشپاک و  هحفص 5)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

6002054PC زکرم قیرحءافطا  نالعا و  متسیس  تفاظن  ژراش  هحفص 16)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ندومن6002077 دودسم  فذح /   / سانشراک قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت   / قرب قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت 
 ... هچیرد یروآ  عمج  اهراوید /  قیرح  دض  یدنب  قیاع  دوجوم / هرجنپ 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح

دضدض یدنب   یدنب قیاع   قیاع دوجوم / / دوجوم هرجنپ   هرجنپ ندومن   ندومن دودسم   دودسم فذح /  /  فذح  / / سانشراک سانشراک قاتا   قاتا زازا   رورس   رورس قاتا   قاتا کیکفت   کیکفت  / / قرب قرب قاتا   قاتا زازا   رورس   رورس قاتا   قاتا کیکفت   کیکفت ناونع : : ناونع
 ...  ... هچیرد هچیرد یروآ   یروآ عمج   عمج اهراوید /  /  اهراوید قیرح   قیرح

3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

ربمچ6001896 روتکتد  تیه  هحفص 16)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیاهنس کیمده  یتسد  ود  میس  یب  نوفورکیم   ---- DG Tech D502 کت یجید  یتسد  هس  میس  یب  نوفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EW100G4-ME3HC

1201093404000136 زاین :  هرامش 
یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

 . دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  یرازگراب و  روتکاف  شیپ  قوف  تاصخشم  قبط  طقف  طقف و  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکزور هیوست 22  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6001635 رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  بصن و  تامدخ  یراپس  هحفص 11)نورب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ود6001753 میس  یب  نوفورکیم   ---- DG Tech D502 کت یجید  یتسد  هس  میس  یب  نوفورکیم 
EW100G4-ME3HC رزیاهنس کیمده  یتسد 

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

EW100G4-EW100G4- رزیاهنس   رزیاهنس کیمده   کیمده یتسد   یتسد ودود   میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم  ----  ---- DG Tech D502DG Tech D502 کتکت   یجید   یجید یتسد   یتسد هسهس   میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع
ME3HCME3HC

3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طیارش6001758 لدم و  قباطم  اقیقد  مینست   ALL IN ONE نیبرود یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تسویپ

هحفص 22) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6001775 حرش  هب  تاقلعتم  اب  هارمه  هتسبرادم  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6001863 ماد -  هیاپ  سکابمک -  میقتسم  هبعج  هقبط -  ود  یرطاب  تنیباک  ییوشک -  چینم  هحفص 22)لبیک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6001920 رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  بصن و  تامدخ  یراپس  هحفص 11)نورب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) روسنس روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سیدرپ یروانف  کراپ   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6001788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  طیارش و  قباطم  اقیقد   G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004564000087 زاین :  هرامش 

سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1657163871 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یروانف  کراپ  دنوامد ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ، سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76250250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76250100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6001788 تاحیضوت  طیارش و  قباطم  اقیقد   G10 هحفص 29)رورس رورس  ( رورس

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

هناماس6001844 تباقر و  یلم  زکرم  اروش و  تیاس  بو  ینابیتشپ  یناسرزورب و  یا  هژورپ  دادرارق 
دنمشوه تلود  تامدخ  یلم  هرجنپ  هب  لاصتا  تهج  تاحالصا  ماجنا  تایاکش و  تبث  عماج 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ندومن6002077 دودسم  فذح /   / سانشراک قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت   / قرب قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت 
 ... هچیرد یروآ  عمج  اهراوید /  قیرح  دض  یدنب  قیاع  دوجوم / هرجنپ 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تروپ6001669 هکبش 10  یتعنص  چیئوس  هحفص 18)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6001794 ( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   ) ws-2960xr-24fps-L وکسیس هحفص 18)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تسویپ تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد   G10G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) 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

ود6001753 میس  یب  نوفورکیم   ---- DG Tech D502 کت یجید  یتسد  هس  میس  یب  نوفورکیم 
EW100G4-ME3HC رزیاهنس کیمده  یتسد 

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

دراه6001863 ماد -  هیاپ  سکابمک -  میقتسم  هبعج  هقبط -  ود  یرطاب  تنیباک  ییوشک -  چینم  هحفص 22)لبیک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6001776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  روتینام )  سیک و  تاقلعتم (  مامت  هارمه  هب  رتویپماک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  )  i-SNNSYS MF269DW لدم نناک  هراک  راهچ  هاگتسد 

1101001440000129 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
یرفص هلاریخ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   MF 4410 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . یتسویپ لیاف  قبط  دیرخ  یصاصتخا  طیارش 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: 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

مود6001746 هاگشیالاپ  راخب  نیبروت  گنیروتینام  تظافح و  لرتنک ، متسیس  یزادنا  هار  بیع و  هحفص 13)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد6001776 یتسویپ  لیاف  قبط  روتینام )  سیک و  تاقلعتم (  مامت  هارمه  هب  رتویپماک  هاگتسد 
 ( دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  )  i-SNNSYS MF269DW لدم نناک  هراک  راهچ 

هحفص 31) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6001775 حرش  هب  تاقلعتم  اب  هارمه  هتسبرادم  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

i-SNNSYSi-SNNSYS لدم   لدم نناک   نناک هراک   هراک راهچ   راهچ هاگتسد   هاگتسد یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط روتینام )  )  روتینام وو   سیک   سیک تاقلعتم (  (  تاقلعتم مامت   مامت هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا ) )   MF269DWMF269DW

3434

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناماس6001844 تباقر و  یلم  زکرم  اروش و  تیاس  بو  ینابیتشپ  یناسرزورب و  یا  هژورپ  دادرارق 
دنمشوه تلود  تامدخ  یلم  هرجنپ  هب  لاصتا  تهج  تاحالصا  ماجنا  تایاکش و  تبث  عماج 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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