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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 25

140 1140 1 رذآ   رذآ   1616 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 41 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

زا 41 ھحفص 2 

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


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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( 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  • 41

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " 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 41 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " 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 41 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003004000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021019 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم داتس  زاین  دروم  تینما  هکبش و  تازیهجت  اب  سنسیال  بصن  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسا رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر   750/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 102 زیهجت  هعسوت و  لک  هرادا  لوا  هقبط  ناریا  یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  یمویق  دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت   :: سردآ سردآ

:88969737 و مان تبث  رتفد  سامت  هرامش  :27313131 و  هناماس  :: نفلت نفلت
85193768 و 021-82992105

www.setadiran.ir -www.irica.gov.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021126 :: هرازه هرازه :: 1401/10/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا  زکرم  ریوصتو  ادص  ویدوتسا  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زربلا زکرم  ریوصتو  ادص  ویدوتسا  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/01/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تنواعم هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادص و  نامزاس  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ، سردآ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف  هعسوت و 

:: 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

تینما تینما وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت اباب   سنسیال   سنسیال بصن   بصن وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 11

زکرم زکرم ریوصتو   ریوصتو ادص   ادص ویدوتسا   ویدوتسا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 41 ھحفص 5 
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26708287 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021211 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نماس دهشم  یرادرهش  رهش و  یمالسا  یاروش  یارجا  رب  تراظنو  حیاول  نیودت  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

05131296708-05131296761-05131296708 :: 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

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092935000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه هناماس  تازیهجت  تاریمعت  ینابیتشپ و  یرادهگن  سیورس  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  750/000/000/000 دروارب :

لایر   21/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر  زا 4  یکیرد  کیتامروفنا  یلاع  ایروش  هبتر  هئارا 

هبتر 2 لقادح  ینابیتشپ  تامدخ  هزوح 
هبتر 2 لقادح  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هزوح 

3 هبتر لقادح   MAIN FRAME ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هزوح 
هبتر 3 لقادح  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما 

:: سردآ سردآ

مان 88969737-85193768 تبث  رتفد  :: 88325253و 0211456  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن و6020784 دیرخ ، یتعنص و  نویساموتا  یاه  متسیس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  هژورپ  ماجنا 
یزاس هلدنگ  تاجناخراک  هکبش  تینما  شزومآ  هاگراک و  تازیهجت  یزادنا  هار 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یاروش یاروش یارجا   یارجا ربرب   تراظنو   تراظنو حیاول   حیاول نیودت   نیودت تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 33

دنمشوه دنمشوه هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا 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 41 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7g3jwvzky95zd?user=37505&ntc=6021211
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6021211?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tkv52kyahjjuf?user=37505&ntc=6021249
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6021249?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یاه6021020 لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ  مزال -  تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ 
لرتنک یاه  نیبرود  یرادهگن  تاریمعت و  یرادرب  هرهب  یزادنا  هار  هژورپ  تاقلعتم -  یکیفارت و 

تعرس

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابا فجن  دحاو  یمالسا  دازا  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iaun.iau.ir :: عبنم :: 1401/09/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگشیامن لسدول و  لماش  نویساربیلاک  یارب  درادناتسا  کپ  همومجم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دابا فجن  یمالسا  دازا  هاگشناد  هاگشناد  راولب  دابا - فجن   :: سردآ سردآ

-09132306049 :: 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

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

geg.ir :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تینما  شزومآ  هاگراک و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یتعنص و  نویساموتا  یاه  متسیس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش  ود  کی و  یزاس  هلدنگ  تاجناخراک 

هزوح رد  تیلاعف  هتسر  اتفا (  تاعالطا  لدابت  یاضف  تینما  زوجم  یاراد  طیارش و  دجاو  یاه  تکرش  باختنا  یفیک و  یبایزرا  ىیاسانش ، هب  تبسن  دراد  رظن  رد 
دیامن مادقا  یتعنص  نویساموتا  یزاس  نما  یاه  هژورپ  ماجنا  هنیمز  رد  تیلاعف  هقباس  نینچمه  و  یتعنص )  نویساموتا  یربیاس  تینما 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت یزکرم  رتفد  هناخریبد  ای  عمتجم و  تالما  ـ عم نویسیمکرتفد  ل  ــ حم لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.geg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگشیامن رگشیامن وو   لسدول   لسدول لماش   لماش نویساربیلاک   نویساربیلاک یارب   یارب درادناتسا   درادناتسا کپکپ   همومجم   همومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

شزومآ شزومآ وو   هاگراک   هاگراک تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ وو   یتعنص   یتعنص نویساموتا   نویساموتا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس مواقم   مواقم وو   یزاس   یزاس نما   نما هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یزاس یزاس هلدنگ   هلدنگ تاجناخراک   تاجناخراک هکبش   هکبش تینما   تینما

66

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دابآ فجن  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iaun.iau.ir :: عبنم :: 1401/09/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگشیامن لسدول و  لماش  نویساربیلاک  یارب  درادناتسا  کپ  هعومجمدیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09132306049 :: 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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/9/16  زا   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   DGS& GPU یرادهگن ریمعت و  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تیحالص همان  یهاوگ  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر هبتر 5  لقادح  ای  یتعنص  نویساموتا  هتشر  ریز  تعنص  هتشر  هبتر 5  لقادح  اب  عیزوت ) لاقتنا و  هتشر  ریز  ورین (  هتشر  هبتر 5  لقادح  یراکنامیپ 

یاه تکرش  تیحالص  همان  یهاوگ  ای  رابتعا  یاراد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یتعنص  هئارا  دیلوت و  هژیو  یاه  متسیس  نویساموتا  هتشر  ریز   ) کیتامروفنا
1/981/026/000 نیمضت :  یتاسیسات -  روما  هتشر  هبتر 7  لقادح  یتامدخ  یاه  تکرش  تیحالص  همانیهاوگ  ای  یرادهگن  ریمعت و  هتشر  هبتر 7  لقادح  یتامدخ 

لایر

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30 -  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: 51008845 و 1456 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگشیامن رگشیامن وو   لسدول   لسدول لماش   لماش نویساربیلاک   نویساربیلاک یارب   یارب درادناتسا   درادناتسا کپکپ   هعومجمدیرخ   هعومجمدیرخ ناونع : : ناونع 77

DGS& DGS& GPUGPU  یرادهگن یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 41 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/77r3nspa9msaf?user=37505&ntc=6020812
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6020812?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v7l22xxrjksnc?user=37505&ntc=6021047
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6021047?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/9/16  زا   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   DGS& GPU یرادهگن ریمعت و  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تیحالص همان  یهاوگ  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر هبتر 5  لقادح  ای  یتعنص  نویساموتا  هتشر  ریز  تعنص  هتشر  هبتر 5  لقادح  اب  عیزوت ) لاقتنا و  هتشر  ریز  ورین (  هتشر  هبتر 5  لقادح  یراکنامیپ 

یاه تکرش  تیحالص  همان  یهاوگ  ای  رابتعا  یاراد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یتعنص  هئارا  دیلوت و  هژیو  یاه  متسیس  نویساموتا  هتشر  ریز   ) کیتامروفنا
1/981/026/000 نیمضت :  یتاسیسات -  روما  هتشر  هبتر 7  لقادح  یتامدخ  یاه  تکرش  تیحالص  همانیهاوگ  ای  یرادهگن  ریمعت و  هتشر  هبتر 7  لقادح  یتامدخ 

هناماس 2001001621000029 لایر - 

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30 -  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: 51008845 و 1456 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DGS& DGS& GPUGPU  یرادهگن یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 99

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناگدننک نیمات  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م/170 - 1401/3233 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/05  زا   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020744 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو ناگدننک  نیمات  زا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  رمور  یدعب  هس  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یرتاب  سلریاو و  کی  ددع  کی  دادعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  طیارش 

لایر  نیمضت 90/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  همانزور  یهگا  تبون  کی  جرد  هنیزه 

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ .  وردوخ  ناریا  تکرش  : هصقانم دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 05133563050-4021  9-05133563501 :: نفلت :: www.ikkco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن و6020784 دیرخ ، یتعنص و  نویساموتا  یاه  متسیس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  هژورپ  ماجنا 
یزاس هلدنگ  تاجناخراک  هکبش  تینما  شزومآ  هاگراک و  تازیهجت  یزادنا  هار 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تینما6021019 هکبش و  تازیهجت  اب  سنسیال  بصن  هحفص 5)نیمأت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه6021020 لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ  مزال -  تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ 
لرتنک یاه  نیبرود  یرادهگن  تاریمعت و  یرادرب  هرهب  یزادنا  هار  هژورپ  تاقلعتم -  یکیفارت و 

تعرس

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مزال6021111 تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه6021249 هناماس  تازیهجت  تاریمعت  ینابیتشپ و  یرادهگن  سیورس  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم رمور   رمور یدعب   یدعب هسهس   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یرتاب   یرتاب وو   سلریاو   سلریاو کیکی   ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ 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 41 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رگشیامن6020782 لسدول و  لماش  نویساربیلاک  یارب  درادناتسا  کپ  همومجم  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رگشیامن6020812 لسدول و  لماش  نویساربیلاک  یارب  درادناتسا  کپ  هحفص 7)هعومجمدیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نامرآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - مزال تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تاقلعتم یکیفارت و  یاه  لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ 

تعرس  لرتنک  یاه  نیبرود  یرادهگن  تاریمعت و  یرادرب  هرهب  یزادنا  هار  هژورپ 
یهگا جردنم  اهدروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام 6 و 12  ارجا :  تدم 

رهشمالسا یرادرهش   :: سردآ سردآ

0215636090 :: 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

یزادنا یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ تاقلعتم -  -  تاقلعتم وو   یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ مزال -  -  مزال تازیهجت   تازیهجت وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب

1 11 1

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

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

زا 41 ھحفص 11 
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زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/9/15  دانسا  تفایرد   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ورشیپ  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021033 :: هرازه هرازه تکاپدکدک   خروم 1401/10/11 - تعاس 9:30  یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/10/14 تعاس 9:30  فلا و ب و ج 

مزال تازیهجت  لمح  لماش  تسد  رد  دیلک  تروصب  زیربت  ود  یتایلمع  هقطنم  رد  رباعم  ییانشور  هکبش  یشوماخ  عفر  سیورس و  یراپسنورب  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رباعم ییانشور  هکبش  یشوماخ  عفر  راک و  یاپ  هب 

یسمش لاسکی  : ارجا نامز  تدم 
لایر دروآرب 34.999.974.200 

تیحالص همانیهاوگ  هئارا  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ورین  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  لایر -  غلبم 2.050.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  زا  ینمیا 

تاسلج  نلاس  مشش  هقبط  نارطق   ، نابایخ لوا  یماظن ، نابایخ  رصعیلو ،  یوک  زیربت  سردآ  هب  یفیک  یبایزرا  تئارق  لحم   :: سردآ سردآ
تکرش یزکرم  نامتخاس  مشش  هقبط  فلا و ب و ج  تاکاپ  ییاشگزاب 

33328946 - 49 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001090320000128 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021099 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

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

14:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یشوماخ   یشوماخ عفر   عفر وو   سیورس   سیورس یراپسنورب   یراپسنورب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212

تاقلعتم تاقلعتم وو   یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 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 41 ھحفص 12 
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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

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

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

2001090320000127 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021111 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

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

09:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021233 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  برغ  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت ناتسا  برغ  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,227,010,600 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/01/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناحیروبا هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنوامد  نابایخ  نارهن   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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

مزال مزال تازیهجت   تازیهجت وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

ناتسا ناتسا برغ   برغ یاههار   یاههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 41 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091931000201 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021221 :: هرازه هرازه :: 1401/10/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,935,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/01/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  یولوم ،  نابایخ  هیمورا - رد  عقاو  اهدادرارق  روما  رتفد   ، 5719996746 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
044 هرامشب 33444475 - راگنرود  هرامش   044 نفلت 33477170 - هرامش   ، 102 قاتا لوا ،  هقبط   ، یبرغناجیابرذآ ناتسا  زاگ  تکرش  ، 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه6021020 لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ  مزال -  تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ 
لرتنک یاه  نیبرود  یرادهگن  تاریمعت و  یرادرب  هرهب  یزادنا  هار  هژورپ  تاقلعتم -  یکیفارت و 

تعرس

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مزال6021111 تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسا ناتسا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 41 ھحفص 14 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0010177  هرامش  رتلیف  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101093985007056 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  رپس  یتراجت  مان   1146L-21107RL لدم هنایار  هکبش  رتلیف  بو  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   BARRACUDA یتراجت مان  لدم 310  هنایار  هکبش  رتلیف  بو  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   BARRACUDA یتراجت مان  لدم 610  هنایار  هکبش  رتلیف  بو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
راختفا هرهاط  هدننک  هضرع  عجرم   ATLAS یتراجت مان   AA1 لدم  in 10 زیاس بآ  هیفصت  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناجلخ یدادح  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  نالاگ  نازاس  یفاص  یتراجت  مان  لزید 375  ناسین  اوه  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایلاتیا هدنزاس  روشک   KALTEK هدنزاس عجرم   g 2500 یکیتسالپ هتسب  یهاگشیامزآ  دربراک  یریگ  بلاق  صوصخم  رمیلپ  یاراد  هدش و  رتلیف  نیفاراپ  الاک :  مان 

سیدابآ بط  نردم  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 4 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

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ بلاق   بلاق صوصخم   صوصخم رمیلپ   رمیلپ یاراد   یاراد وو   هدش   هدش رتلیف   رتلیف نیفاراپ   نیفاراپ لزید - - لزید ناسین   ناسین اوه   اوه رتلیف   رتلیف بآبآ -  -  هیفصت   هیفصت رتلیف   رتلیف هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش رتلیف   رتلیف بوبو   ناونع : : ناونع
یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ دربراک   دربراک

1717

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

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

زا 41 ھحفص 15 
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ناتسزوخ یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماسرداه هدنورپ  تاعالطا  جردو  جارختساو  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000219000071 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هدنورپ 2000 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسرداه هدنورپ  تاعالطا  جردو  جارختساو  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134814534 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یزرواشک  داهج  نامزاس  - ناتسلگ یهار  هس  - ناتسلگ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33359852-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359558-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماسرداه هناماسرداه هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا جردو   جردو جارختساو   جارختساو نکسا   نکسا 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 41 ھحفص 16 
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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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021066 :: 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 
1101094953000987 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 : 
1401/09/24 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مهد 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 19 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6020800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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 1919

لیاف لیاف اباب   قبطنم   قبطنم یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هئارا   هئارا دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ اضاقت   اضاقت لماک   لماک حرش   حرش **** 1919 زاف زاف -- مهد مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ **** قیقد قیقد رازبا   رازبا لباک   لباک :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ

2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیاف اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** قیقد رازبا  لباک  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یمازلا  تسویپ 

1101097684000283 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ورتکلا هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   FULL POWER SOLUTION JLT هدنزاس عجرم   3079ALS.001000 لدم قیقد  رازبا  تازیهجت  لباک  الاک :  مان 
ریوک

ددع 120 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   4x2x1 mm^2 زیاس  TICU/XLPE/OSCR/LSFOH قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لباک هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   1x2x1/5 mm^2 زیاس  CU/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 

لاتم
ددع 300 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   2x2x1 mm^2 زیاس  TICU/XLPE/OSCR/LSFOH قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   2x1 mm^2 زیاس  TICU/XLPE/OSCR/LSFOH قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   16x2x1 mm^2 زیاس  TICU/XLPE/OSCR/LSFOH قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   10x1 mm^2 زیاس  TICU/XLPE/OSCR/LSFOH قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 
ددع 4000 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   12x1.5 mm^2 زیاس  RE-2X (ST) YRY قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   20x1/5 mm^2 زیاس  CU/XLPE/OSCR/PVC قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   15x1/5 mm^2 زیاس  CU/XLPE/OSCR/PVC قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466287*09171704610 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیش  اتید  تاصخشم  قباطم  یثوتولب  هیوناث  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000881 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیزوت نورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیزوت  نورکیم  یتراجت  مان  سالپ  راتسا  لدم  نیزوت  نورکیم  هدنزاس  عجرم  لوکساب  یلاتیجید  رگناشن  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب لخاد  دیلوتدیاب  الاک  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تیش   تیش اتید   اتید تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یثوتولب   یثوتولب هیوناث   هیوناث روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره نهآ  هار  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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP یهاگتسیا مئالع  لرتنک  لناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001303000060 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

HP یهاگتسیا مئالع  لرتنک  لناپ  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  متسیس  ردو  لیمکت  هاگشورف  مان  نفلت ،  سردآ ،  تمیق ، تسیل   ، دنشاب هطوبرم  یالاک  ناگدننک  نیماتزج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  ددرگن  یراذگراب  تمیق  مالقا  تسیلو  کرادم  هک  یتروصرد  ددرگ ،

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPHP  یهاگتسیا یهاگتسیا مئالع   مئالع لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 41 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gaw3cxtsqh6y3?user=37505&ntc=6020826
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6020826?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


میکح نادناخ  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوس تروصرد  تسیمازلا  دیدزاب  مرف  لیمکتو  هژورپ  زا  ینادیمدیدزاب  تسویپدادرارق  هنومن  قبطرورس  قاتا  یزاسدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتفرگ  سامت  یلیلخ  سدنهم   09128893963 اب

1101094461000037 زاین :  هرامش 
میکح نادناخ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

هافروراک نواعت  ترازو  زا  ناراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  ودوشدیدزاب  هژورپزا  دیابامتحودوش  هعلاطماقیقد  تسویپدادرارق  امتح  دوشیم  دیکات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  امت  هرامشو  روتکاف  شیپو  یعامتجا 

1359696784 یتسپ :  دک  نسح ،  هدازماما  نابایخ  لوا  - ناپق یهارود  - نیوزق نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55133029-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55133029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم مازلا  تمیق  زا  لبق  سانشراک  اب  یگنهامه  / دوش هظحالم  تسویپ  قبط  تساوخرد  / هباشم دک  ناریا  / هاگتسد چوس 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مازلا نیمات  ینیشام  تامدخ  تکرش  دات  /23602026 یرافغ

1101050259001057 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 2  / هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  / ناتسرامیب رابنا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هظحالم  تسویپ  / یمازلا نیمات  ینیشام  تامدخ  تکرش  دات  / یمازلا ( یرافغ سدنهم   ) سانشراک دات 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 وکسیس   وکسیس چوس  65096509   چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج - تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094170000048 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج   تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشروتکافو الاک  لیوحتزا  سپ  هام  2 تخادرپو هدنشورف  هدهعب  بصنو  لمح  هنیزهدوش  یراذگ  خرن  تسویپ  تسیل  قبطو  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینامز سدنهم   09155529839 سانشراک سامت 

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52522791-051  ، 52524520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تروص  رد  هک  هدوب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  نمض  رد  دشاب  تسویپ  تاصخشم  قبط  سانجا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  هفاضا  تمیق  هب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ 

1101005842000045 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دشاب یم  ناتسا  لک  هرادا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519645756 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  سدق  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339344-023  ، 33333670-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338707-023 :: 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

هدش و6021024 رتلیف  نیفاراپ  لزید - ناسین  اوه  رتلیف  بآ -  هیفصت  رتلیف  هنایار -  هکبش  رتلیف  بو 
یهاگشیامزآ دربراک  یریگ  بلاق  صوصخم  رمیلپ  یاراد 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هئارا هئارا تروص   تروص ردرد   هکهک   هدوب   هدوب هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا نودب   نودب تمیق   تمیق نمض   نمض ردرد   دشاب   دشاب تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سانجا   سانجا دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یمیم   هفاضا   هفاضا تمیق   تمیق هبهب   هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا یهاوگ   یهاوگ

2626
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: 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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس راکشآ  اقترا  درب  ددع  دیرخ 1500  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000107 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   QOMO یتراجت مان   QWB200 لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 

هاگتسد 1500 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 02636182258 تسا  یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا  زاس  راکشآ  اقترا  درب  ددع  دیرخ 1500   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36182258-026  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: 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  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020748 :: هرازه هرازه عاس 9دکدک    - 1401/09/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدزابدوز نتجنپ -  هلحم  حطس  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصنو  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 4 یرادرهش  رظناباب 42  دیهش  شبن  رظناباب -  دیهش  هارگرزب   :: سردآ سردآ

31294049 :: 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

QWB200QWB200 لدم   لدم دنمشوه   دنمشوه درب   درب ناونع : : ناونع 2727

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بلق  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 18 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتمیق نارهت  ناتسا  زا  جراخ  ناگدننک  نیمات  تسا .  ههام  هیوست 6  ، دیدرگ تسویپ  زاین  دروم  داوم  تسا ،  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخ  لاطبا  ناشیداهنشیپ 

1101030642001339 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 117 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهتمیق یاهتمیق نارهت   نارهت ناتسا   ناتسا زازا   جراخ   جراخ ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات تسا .  .  تسا ههام   ههام   66 هیوست   هیوست ،، دیدرگ دیدرگ تسویپ   تسویپ زاین   زاین دروم   دروم داوم   داوم تسا ،  ،  تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخ   دهاوخ لاطبا   لاطبا ناشیداهنشیپ   ناشیداهنشیپ
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزو ــ مآ هرادا  یز  ـــ یمآ گنر  هژورپ   1401/0069-314-86 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001240 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ تیعضو  تروص  1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف  تیاعر  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کی » هرامش  تسویپ   » هگرب ی افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخ  رارق  رازگ  هصقانم  هاگتسد  هلماعملا  عونمم  یاه  تکرش  تسیل  رد  دیامن  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  مدع  دوش و  مالعا  هدنرب  ناونع  هب  یتکرش  هچنانچ 

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

43224007-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ هاگتسد  اب  اههار  یشک  طخ  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004449000108 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یراذگراب  ددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هناماس  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  تاحفص  مامت  اضما  رهم و  هعلاطم و و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزو شزو ــــ مآمآ هرادا   هرادا یزیز   ـــ ـــ یمآ یمآ گنر   گنر هژورپ   هژورپ   140 1/0069140 1/0069-- 314314 -- 8686 ناونع : : ناونع 3030

راکنامیپ راکنامیپ هاگتسد   هاگتسد اباب   اههار   اههار یشک   یشک طخطخ   ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 3131
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرفرد  تمیق  مالعا.تسویپ  طیارشو  تاصخشماب  قباطم  هدش  چناپ  یدالوف  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراددوخازجمروتکاف  شیپ  هئارازا.تسا  یمازلا 

1101004198000060 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ینیمخ  ماما  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550890-077  ، 33550791-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550791-077 :: 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

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرفرد   مرفرد تمیق   تمیق مالعا.تسویپ   مالعا.تسویپ طیارشو   طیارشو تاصخشماب   تاصخشماب قباطم   قباطم هدش   هدش چناپ   چناپ یدالوف   یدالوف یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراددوخازجمروتکاف   یراددوخازجمروتکاف شیپ   شیپ هئارازا.تسا   هئارازا.تسا یمازلا   یمازلا
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نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هب  طوبرم  یقرب  هرکرک  بصن  تخاس و  هب  طوبرم  یمومع  زاین  نالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004786000005 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسا هدش  هداد  حیضوت  تسویپ  هب  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
دادعت  1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 209  02155337024 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  رهش  بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  سدق  دجسم  بنج  یلامش  یئاراخب  هنازخ  تثعب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1188719461

55189611-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55337063-021 :: 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

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 17 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6021025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت نارهت بونج   بونج یتایلام   یتایلام روما   روما لکلک   هرادا   هرادا هبهب   طوبرم   طوبرم یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هبهب   طوبرم   طوبرم یمومع   یمومع زاین   زاین نالعا   نالعا ناونع : : ناونع 3333

سالگربیاف سالگربیاف سنج   سنج   VulcanizedVulcanized  ربیف ربیف قرو   قرو یموینیمولآ -  -  یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 3434
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( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  تمیق  هئارا  زا  لبق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ تسیمازلا 09123138548  مالقا  کرام  عون و  ظاحل  زا  یگنهامه 

هزور یرابتعا 90  تخادرپ 
1101096102001116 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   YOUNGMAN هدنزاس عجرم  یتعنص  کیتاموتا  قرب  دیلک  دربراک   1/5x160x250 mm زیاس سالگربیاف  سنج   Vulcanized ربیف قرو  الاک :  مان 
انداپ نارهت  هدننک 
قرو 32 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 4 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرم رتم  32 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زا 41 ھحفص 30 
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زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراهتشا یتعنص  کرهش  راک  بسک و  یروانف و  تامدخ  زکرم  نامتخاس  نوریب  لخاد و  رد  نیبرود  ددع   25 یارجاو بصن  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000135 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هواپ ) نیبرود بصن  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000290 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   CH 16 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 491 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراهتشا دراهتشا یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش راک   راک وو   بسک   بسک وو   یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس نوریب   نوریب وو   لخاد   لخاد ردرد   نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2525 یارجاو یارجاو بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 3535

(( هواپ هواپ )) نیبرود نیبرود بصن   بصن لیاسو   لیاسو 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 41 ھحفص 31 
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ طیارش   , ینف تاصخشم  اب  قباطم  هناخ ,"  دیلک  تسپ 20/63 ناتسوب و  عمتجم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تمیق  لودجو 

1101003809000570 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقارشا یاقآ  بانج  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگدننک6020801 نیمات  تسا .  ههام  هیوست 6  ، دیدرگ تسویپ  زاین  دروم  داوم  تسا ،  هباشم  دکناریا 
دش دهاوخ  لاطبا  ناشیداهنشیپ  یاهتمیق  نارهت  ناتسا  زا  جراخ 

هحفص 25) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

عمتجم عمتجم هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 41 ھحفص 32 
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(( 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

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

ناتسرل هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155AH دیسا دلیس  یرتاب  لولس  دیرخ 40  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
V12 FORNT ACCESS2000AH دیسا دلیس  یرتاب  لولس  تالاصتا و 60  اب   Front Access دیسا دلیس  یرتاب  لولس   40 تالاصتا ،  اب   Front Access - 127

تالاصتا اب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09166616760-06633351110 :: نفلت :: WWW.Tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sorc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

REACTOR PRODUCTS SEPARATO FV-403.COMPLETE WITH ACCESSORIES یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

6020969155AH دیسا دلیس  یرتاب  لولس  هحفص 32)دیرخ 40  )  accessaccess

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

6021032REACTOR PRODUCTS SEPARATO FV-403.COMPLETE WITH
ACCESSORIES

هحفص 32) )  accessaccess

155155 AHAH  دیسا دیسا دلیس   دلیس یرتاب   یرتاب لولس   لولس   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

REACTOR PRODUCTS SEPARATO FV-403.COMPLETE WITH ACCESSORIESREACTOR PRODUCTS SEPARATO FV-403.COMPLETE WITH ACCESSORIES ناونع : : ناونع 3939
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(( 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " 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

(( 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا6021221 یاه  هاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 14)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

ناگدننک6020801 نیمات  تسا .  ههام  هیوست 6  ، دیدرگ تسویپ  زاین  دروم  داوم  تسا ،  هباشم  دکناریا 
دش دهاوخ  لاطبا  ناشیداهنشیپ  یاهتمیق  نارهت  ناتسا  زا  جراخ 

هحفص 25) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یروانف و6020839 تامدخ  زکرم  نامتخاس  نوریب  لخاد و  رد  نیبرود  ددع   25 یارجاو بصن  هیهت ،
دراهتشا یتعنص  کرهش  راک  بسک و 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6020927( هواپ ) نیبرود بصن  هحفص 30)لیاسو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6021020 لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ  مزال -  تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ 
لرتنک یاه  نیبرود  یرادهگن  تاریمعت و  یرادرب  هرهب  یزادنا  هار  هژورپ  تاقلعتم -  یکیفارت و 

تعرس

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مزال6021111 تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

عمتجم6021283 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 30)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق ًافطل  * یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  نهموب * هراوهام  تسارح  سنسیال  ددع  هارمه 65  هب  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  تسویپ  ردوروتکاف  شیپ  یط  تمیق  زیرو  مالعا  یلک 

1201001022000245 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیهاماباهزاین یلصاربتعمدنرب *  هدش *  هئارا  یالاک  تلاصا  نیمضت  هئارا  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس   * هدنشورف طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
زاین تروصرددادرارقدقع  ای  باسحاصافم  هئارا  لماش  بصن  تامدخ و 

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

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  تازیهجت  بصن  لمح و  هنیزه  لک * هرادا  نیا  ناسانشراک  طسوتروتکافدیئاتزا  سپ  زور  باسح 45  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدادرثا بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطااب  ضقانتم  تمیق  مالعا  ییاهخساپ  * دشاب

یریصن یاقآ  رتشیب 09012560160 تاعالطا 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلک یلک تمیق   تمیق ًافطل   ًافطل ** یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم نهموب * * نهموب هراوهام   هراوهام تسارح   تسارح سنسیال   سنسیال ددع   ددع   6565 هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ جرد   جرد تسویپ   تسویپ ردوروتکاف   ردوروتکاف شیپ   شیپ یطیط   تمیق   تمیق زیرو   زیرو مالعا   مالعا

4040
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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

نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  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 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ دشابیم .  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  اب   _ HPE DL380G9 رورس هاتسد  دادعت 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دشابیم یمازلا  ربتعم 

1101004961000055 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ اه  هداد  یزاوم  شزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HP-DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 88381755 اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد  ددرگ -  دیق  زین  روتکاف  رد  ددرگ و  لیمکت  یتناراگ  تسویپ  گرب  دشابیم و  یمازلا  ربتعم  یتناراگ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  قبط  روتکافشیپ  دامرف .  لصاح  سامت  یلخاد 194 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: 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

تاصخشم6020813 نهموب * هراوهام  تسارح  سنسیال  ددع  هارمه 65  هب  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ 
جرد تسویپ  ردوروتکاف  شیپ  یط  تمیق  زیرو  مالعا  یلک  تمیق  ًافطل  * یتسویپ لیاف  ینف 

.ددرگ

هحفص 34) رورس  ( رورس

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

..و6020953 رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  یارجا  تایلمع  یرازفا  تخس  تازیهجت  هحفص 19)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هب6021159 الاک  لاسرا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  اب   _ HPE DL380G9 رورس هاتسد  دادعت 14 
 - دشابیم یمازلا  ربتعم  یتناراگ  دشابیم .  هدنشورف  هدهع 

هحفص 34) رورس  ( رورس

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

عمتجم6021283 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 30)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ دشابیم .  .  دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   الاک   الاک لاسرا   لاسرا تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب    _  _ HPE DL380G9HPE DL380G9  رورس رورس هاتسد   هاتسد   1414 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
 - - دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا

4141
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  انیس - رخف  تینوی  چیئوس  ریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ

1101092113000684 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

کت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   RITTER CONCEPT یتراجت مان   SUPERIOR BASIC لدم یکشزپنادند  تینوی  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی چیئوس   چیئوس ریا   ریا ناونع : : ناونع 4242
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6021257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/........ ید یس  / یکیتسالپرنیال  / نف / نوبیر / چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000397 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
داهنشیپ هب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  داتس  هناماس  تسویپ  رد  کرام   , هنومن هئارا   / دشاب یتناراگو  تنامض  یاراد  یناریا  یالاک  نیرتبوغرم  نیرتهب و  زا  - 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تسویپ و  مرف  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: 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

تینوی6020889 چیئوس  هحفص 36)ریا  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6021154 هحفص 19)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نودب6021161 تمیق  نمض  رد  دشاب  تسویپ  تاصخشم  قبط  سانجا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
ددرگ یم  هفاضا  تمیق  هب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هک  هدوب  هدوزفا  شزرا 

هحفص 19) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتنیرپ6021257 یگنر -  رگپاچ  یارب  رهوج  جیرتراک - ید ..../ یس  / یکیتسالپرنیال  / نف / نوبیر / چیئوس
...و

هحفص 36) چیئوس  ( چیئوس

...و ...و رتنیرپ   رتنیرپ یگنر -  -  یگنر رگپاچ   رگپاچ یارب   یارب رهوج   رهوج جیرتراک - - جیرتراک یدید ..../ ..../ یسیس   // یکیتسالپرنیال یکیتسالپرنیال  / / نفنف // نوبیر نوبیر // چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 4343
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-84-291 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6020776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهشمرخ هاگورین  کیلوردیه (  راشف  چوس  دیرخ  دانسا  دناسریم  عالطا  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

باطتسم سدنهم  یاقآ  اب 09163513476  ینفو  رهم  یلامج  یاقآ  هارمه 09167874962 هرامشاب  یرادا  تاعالطا  بسک  تهج   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیلوردیه6020776 راشف  چوس  هحفص 39)دیرخ  چوس  ( چوس

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

تروپ6021044 وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  هحفص 19)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کیلوردیه کیلوردیه راشف   راشف چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444
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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

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 18 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2 دادعت =MAYA MO27T  = لدم ایام  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت =SADATA= دربیک

1 دادعت =G3325  = نشیم سوم 
1 دادعت =TYPE-C TO HDMI 3IN1 ADAPTER

1201094162000099 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

2 دادعت =MAYA MO27T  = لدم ایام  روتینام  - 
1 دادعت =SADATA= دربیک

1 دادعت =G3325  = نشیم سوم 
1 دادعت =TYPE-C TO HDMI 3IN1 ADAPTER

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

1401/09/29 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

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

نشیم6020799 سوم   1 دادعت =SADATA= دربیک  2 دادعت =MAYA MO27T  = لدم ایام  روتینام 
1 دادعت =TYPE-C TO HDMI 3IN1 ADAPTER 1 دادعت =G3325=

هحفص 39) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6020937 تیش  اتید  تاصخشم  قباطم  یثوتولب  هیوناث  هحفص 17)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

عمتجم6021283 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 30)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

TYPE-C TO HDMITYPE-C TO HDMI   11 دادعت دادعت ==G3325G3325  = = نشیم نشیم سوم   سوم   11 دادعت دادعت ==SADATASADATA== دربیک دربیک   22 دادعت دادعت ==MAYA MO27TMAYA MO27T  = = لدم لدم ایام   ایام روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
11 دادعت دادعت ==3IN1 ADAPTER3IN1 ADAPTER

4545
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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 " ) " ) 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

هدش6021066 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ددع  اریو 1  نیسکا  شزومآ  تیریدم  یرازفا  مرن  هناماس 
تسا

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

یتایلام6020880 روما  لک  هرادا  هب  طوبرم  یقرب  هرکرک  بصن  تخاس و  هب  طوبرم  یمومع  زاین  نالعا 
نارهت بونج 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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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