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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشکی  2727   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   189,480هکس , 000189,480 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما385,330385,330رالد تاراما مهرد   105,680105,680مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   185,990هکس , 000185,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس263,500263,500رالد سیئوس کنارف   42کنارف 1 ,30042 1 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس ,500 , 000122 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   288رالد ناتسبرع600288,600, ناتسبرع لایر   104,820104,820لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 92هکس ,500 , 00092 ,500 , وروی000 ,414وروی 080414, ژورن080 ژورن نورک   39,80039,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,17,539یالط 00017,539, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ478,550478,550دنوپ نپاژ نینی   دصکی   288,350288,350دصکی

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
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 122122))
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 37  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیون یاه  یروانف  شرتسگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 3  هب   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6055875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یاه  هنایار  هکبش و  تینما  نیمات  تهج  سوریو  یتنآ  یتینما  رازفا  مرن  یناسرزورب  شزومآ و  ینابیتشپ  یرادهگن   ، بصن  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرفص یدهم  یاقآ  یناگرزاب  لک  هرادا  مود  هقبط  هرامش 54  اردصالم - عطاقت  زا  رتالاب  ناتسدرک   - هارگرزب نیون  یاهیروانف  شرتسگ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: 83325670 و 09128651071 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 یمالسا  یروهمج  یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-5/ب یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056081 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مئاد و لیوحت  شزومآ ، یربهار ، تقوم ، لیوحت  یزادنا ، هار  تامیظنت و  یدنبرکیپ ، بصن ، لیوحت ، تست و  تازیهجت ، نیمات  یلیصفت ، یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداد زکرم  یکیزیف  تخاسریز  هعسوت  شخب  تنامض 

و ینابیتشپ » تامدخ   » یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  کی  هبتر  یاراد  تیحالص  بحاص  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  هباشم  داعبا  اب  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  هزوح  رد  هژورپ  لقادح 3  یزادنا  هار  بصن و و  نیمات ، هبرجت  تراظن و  هرواشم و  هنیمز  رد  هبتر 2  لقادح 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

24551588 :: 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

یاه یاه هنایار   هنایار وو   هکبش   هکبش تینما   تینما نیمات   نیمات تهج   تهج سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ یتینما   یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن یناسرزورب   یناسرزورب وو   شزومآ   شزومآ ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن  ، ، بصن بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دوخ دوخ

11

،، شزومآ شزومآ یربهار ، ، یربهار تقوم ، ، تقوم لیوحت   لیوحت یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   تامیظنت   تامیظنت یدنبرکیپ ، ، یدنبرکیپ بصن ، ، بصن لیوحت ، ، لیوحت وو   تست   تست تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات یلیصفت ، ، یلیصفت یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت شخب   شخب تنامض   تنامض وو   مئاد   مئاد لیوحت   لیوحت

22
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056147 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادص  امیس و  یاه  هکبش  هداد  عبانم  یرادیاپ  یزاس و  نما  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ادص امیس و  یاه  هکبش  هداد  عبانم  یرادیاپ  یزاس و  نما  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

main ریغ یاه  هنایار  دیلوت  رد  هبتر 3  ای  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  هبتر 2  یاراد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب   ftame

08:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: 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

هاگپ رتسگرازاب  یرسارس  شخپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 17هرامش یرادا 8  تاعاس  رد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایدر  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  دادعت 1850  رازفا  مرن  ینابایتشپ 

هاگتسد  دادعت 250  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  بصن  دیرخ 
لاس دادعت 5  ینابیتشپ  دادرارق  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 9 یقرش  هدوتس  هچوک  یلامش  یزرو  نابایخ  برغ  یزاجح  رصان  راولب  بونج  یراتس  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ

02148073140 :: 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

ادص ادص وو   امیس   امیس یاه   یاه هکبش   هکبش هداد   هداد عبانم   عبانم یرادیاپ   یرادیاپ وو   یزاس   یزاس نما   نما تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

بایدر بایدر رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 110 ھحفص 6 
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/10/1هرامش هخروم 1401/9/27  زا   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زد یاوآ   :: عبنم هخروم 1401/10/17عبنم تعاس 14:30  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057267 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/18دکدک   هبنشکی  زور  تعاس 14:30  رد   - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  تاصخشم  اب  ار  زاوها  یرادرهش  زاوها  یرادرهش  یاهتیاس  بو  زا  ینابیتشپ  یسانشراک  تامدخ  نیمات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش 

زور هژورپ 365  یارجا  تدم  لایر -  هیاپ 12.558.372.087  غلبم  زاوها -  یرادرهش  یاه  تیاس  بو  زا  ینابیتشپ  یسانشراک  تامدخ  نیمات  - 

لایر هدرپس 627.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کرادم هئارا  هب  دهعتم  راکنامیپ  دشاب -  یم  لایر  لقادح 12/000/000/000  اب  تکرش  ریخا  هلاس  کی  باسح  شدرگ  یواح  یکناب  تنیرپ  هئارا  هب  دهعتم  راکنامیپ 

یم دودرم  نانآ  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  هتشذگ  لاس  جنپ  یط  لایر  لقادح 7/000/000/000  دادرارق  ره  هنارس  غلبم  اب  هباشم  راک  ماجنا 2  لقادح 
.ددرگ

.دشاب یم  یعامتجا  روما  راک و  هرادا  ربتعم  تیحالص  نعت  زا  هخسن  کی  هئارا  هب  دهعتم  راکنامیپ 
دهد شهاک  ای  شیازفا  ات ٪25  ار  دادرارق  تدم  غلبم و  تسا  راتخم  امرفراک  دشابیم  امرفراک  هدهعب  همانزور  یهگآ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

یلخاد 3680  18-32234111 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هیهت تکرش  یگدنیامن  خب  ناروگنا  یور  برس و  یندعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یندعم  داوم  دیلوت  و 

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001020007000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 6  هب   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگنز  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 15   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056491 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناروگنا یور  برس و  یندعم  عمتجم  دنمشوه  دش  دمآ و  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  677/700/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: سردآ سردآ

3-36526662 :: 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

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه تیاس   تیاس بوبو   زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

یندعم یندعم عمتجم   عمتجم دنمشوه   دنمشوه دشدش   وو   دمآ   دمآ لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 110 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیمورا یرتسگداد  نانکراک  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

02-001-116-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/09/27هرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 1401/10/08

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055969 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/11دکدک   هبنشکی  زور   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا یدحاو  هژورپ 156  کولب ،  هس  رد  یناشن  شتآ  یناسربآ و  متسیس  تست  یزادنا و  هار  بصن و  هیهت و  تایلمع  یارجا  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ود ، رهشلگ  هیمورا -  رد  عقاو  ینواعت  تکرش 

ددرگیم توعد  هیمورا  یتبث  هزوح  یکیناکم  تاسیسأت  هتشر  هبتر 5  زئاح  ربتعم و  یاه  تکرش  زا  اذل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ابش  ) باسح 782201170000007003 هرامش  هب  شیف  ای  تکرش  نیا  هجو  رد  یکناب  همان  تنامض  ای  ینیمضت  کچ  هرقف  کی  تروصب  نیمضت  تسا  رکذب  مزال 

ددرگ هصقانم  دانسا  همیمض  زیراو و  ناریا  رهم  هنسحلا  ضرق  کناب  دزن  هیمورا  یرتسگداد  نانکراک  نکسم  ینواعت  تکرش  مانب  یهگا )  لصا  رد  جردنم 
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه  هیلک 

 - فکمه هقبط  سمش  - هاگنامرد  هب  هدیسرن  کالپ 168  رامع -  نابایخ  یوربور  داژن  دمحم  دیهش  نابایخ  سردم -  راولب  هیمورا -  ینواعت  تکرش  سردآ   :: سردآ سردآ
هیمورا یرتسگداد  نانکراک  نکسم  ینواعت  تکرش 

044334508032 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   یناسربآ   یناسربآ متسیس   متسیس تست   تست وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 110 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/23/ق یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qz.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهگن هنیزه  تروصب 100 % کیبآ  زکرم  ییاوه  لباک و  هکبش  روما  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سوریو6055875 یتنآ  یتینما  رازفا  مرن  یناسرزورب  شزومآ و  ینابیتشپ  یرادهگن   ، بصن  ، دیرخ
دوخ یاه  هنایار  هکبش و  تینما  نیمات  تهج 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تافلخت6056059 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هار6056081 تامیظنت و  یدنبرکیپ ، بصن ، لیوحت ، تست و  تازیهجت ، نیمات  یلیصفت ، یحارط 
تخاسریز هعسوت  شخب  تنامض  مئاد و  لیوحت  شزومآ ، یربهار ، تقوم ، لیوحت  یزادنا ،

هداد زکرم  یکیزیف 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ادص6056147 امیس و  یاه  هکبش  هداد  عبانم  یرادیاپ  یزاس و  نما  تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بایدر6056174 رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 110 ھحفص 9 
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات  رشن  زا   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خرومعبنم  13:00 تعاس :   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056059 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/10/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر رابتعا 60.000.000.000  اب  رایرهش  رد  تعرس  تافلخت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر 2 لقادح  یاراد  دشاب -  یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  ای  یدقن  تروص  هب  لایر  نیمضت 3.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تعارس تبث  ناوخ و  کالپ  یاهنیبرود  یارب  سیلپ  دک  ذخا  هقباس  ود  لقادح  یاراد  روشک -  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  طبترم  شیارگ  اب  کیتامروفنا 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/27  زا   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/10/07  زا   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056828 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  سار   - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق هریزج  حطس  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و  ریمعت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناسنا  یورین  دزمتسد  لقن و  لمح و  تالآ و  نیشام  حلاصم  نیمات  لماش 

لایر  31.386.922.215 دروآرب :

یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.600.000.000 نیمضت :

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  راشتنا  تبون  ره  هنیزه 
لایر نویلیم  جنپ  غلبم 5.000.000  دانسا : دیرخ 

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  اهدادرارق -  روما  یقوقح و  تیریدم  نامتخاس  نمهب  ردنب  هکسا  مشق -  دازآ  هقطنم  نامزاس  هصقانم  دانسا  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
مشق نمهب  ردنب  هلکسا  رد  عقاو  اهدادرارق  یقوقح و  روما  تیریدم  رتفد  ییاشگزاب :

35252150-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35241706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس تافلخت   تافلخت تبث   تبث وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   یرون   یرون ربیف   ربیف ریسم   ریسم موس   موس زاف   زاف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

لیردراگ لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ریمعت   ریمعت یراذگاو   یراذگاو 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 110 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات  زا 1401/9/27  دانسا  تفایرد   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055791 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس زا  معا  اه  هناخروتوم  تاسیسأت  زا  بسانم  هنیهب و  یرادرب  هرهب  یربهار و  تاریمعت و  یرادهگن و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشکراپ یداتس  هزوح  یرادا  یاهنامتخاس  یکینورتکلا  یاهب  رد  ترا  لارتناس  نفلت و  طوطخ  زاگ و  قرب و  بالضاف و  بآ و  تاسیسأت  یشیامرس و  شیامرگ و 

ریمعت و یرادهگن و  کناهفصا و  نیگنس  هیلقن  دحاو  یزکرم و  رابنا  هیرسفا  هینامیلس   ، بالضاف یاهنامتخاس  هیرسفا  هیحان  هینامیلس  هیحان  ناتسراهب ، هیحان 
، اهروتارنژ لزید  قرب  یاهولبات  یرادرب  هرهب  یا و  هرود  سیورس  تاریمعت ، یرادهگن ، هاگتسد و  دادعت 4  هب  یحاون  داتس و  رد  رقتسم  یاهروتارنژ  لزید  سیورس 

ترا یاههاچ  یدیشروخ و  یاههاگورین 
خیرات 1402/1/1  زا  یسمش  هام  تدم 12  فرظ  ارجا  تدم 

نارهت  رهش  راهج  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  یتایلمع  هدودحم  ارجا  لحم 
لایر دروآرب 16.247.041.273 

لصا رد  جردنم  هرامش  هب  یکناب  همان  تنامض  ای  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر  نیمضت 957.411.238  غلبم  هناماس 2001093543000040 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رازگ  هصقانم  هدهع  هب  همانزور  یهگآ  جرد  هنیزه  تلاسر -  کناب  دزن  یهگآ 

تکرش نیا  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یندعم6056491 عمتجم  دنمشوه  دش  دمآ و  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)نیمأت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه هناخروتوم   هناخروتوم تاسیسأت   تاسیسأت زازا   بسانم   بسانم وو   هنیهب   هنیهب یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یربهار   یربهار وو   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 110 ھحفص 11 
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093377000214 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  راشتنا  خیرات  زا  دعب  زور  رثکادح 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS رگشیامن و چیئوس  زنل  ماد  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

روما هرامش 4  یتعنص  کرهش  تسا  یمازلا  سامت  نفلت  یتسپ و  یوربور  یمورب -  لپ  هپت و   ) هار هس  بسا  راهچ  نادیم  لصاف  دح  زاوها -  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ
دحاو ناتسزوخ -  ناتسا  زاگ  تکرش  الاک  تایلمع  تاکرادت و 

مان 02185193768-889697347 و تبث  رتفد   02141934 :: نفلت نفلت
06134199958

www.setadiran.ir :: 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

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/09/27  زا   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056826 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  متسیس  گنیروتینام  قاتا  هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  3/731/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مایپ یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام -  هداج  رهشرهم -  جرک -   :: سردآ سردآ

33266135-026 :: 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

UPSUPS وو   رگشیامن   رگشیامن چیئوس   چیئوس زنل   زنل ماد   ماد نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج یزاسدنتسم   یزاسدنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 110 ھحفص 12 
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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091790000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057399 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک  جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زکرم تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/04/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ماما یلاع  شزومآ  زکرم  یعارز - یسدنهم  کرهش  بنج  تشدهام  هداج  رتمولیک 5  جرک - زربلا -  ، 3177777411 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزرواشک داهج  ترازو  هر - )  ) ینیمخ

:: 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

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005120000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057417 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یرازگرب  هب  تبسن  خروم 1401/09/06  هرامش 100033072  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعا ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  یداش " کراپ  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ   " یمومع

.دیئامن 
دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یریوصت تراظن  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

دزی یرادرهش  تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 750,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  و 

19:00 تعاس : 1401/10/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ نادیم  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 110 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nvnmw6ybbmg5x?user=37505&ntc=6057399
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6057399?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ccbdcra95vbse?user=37505&ntc=6057417
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6057417?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

تافلخت6056059 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یندعم6056491 عمتجم  دنمشوه  دش  دمآ و  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)نیمأت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ هب  حرش  کلم (  یلام  هچراپکی  عماج و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000696 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ هب  حرش  کلم (  یلام  هچراپکی  عماج و  رازفا  مرن  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ هبهب   حرش   حرش کلم (  (  کلم یلام   یلام هچراپکی   هچراپکی وو   عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6056012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  راکنامیپ  هب  ار  تفن  یاهاگشاب  یادغ  ورزر  هناماس  هیهت  دراد  دصق  بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004636 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25300-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود ناوخشیپ  تامدخ  نیالنآ و  یناوخ  روتنک  یاه  رازفا  مرن  یور   wasp top 10 درادناتسا یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000697 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش رد  هدافتسا  دروم  ودوجوم  تلود  ناوخشیپ  تامدخ  نیالنآ و  یناوخ  روتنک  یاه  رازفا  مرن  یور   wasp top 10 درادناتسا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن یاه   یاه هاگشاب   هاگشاب یاذغ   یاذغ ورزر   ورزر هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

تلود تلود ناوخشیپ   ناوخشیپ تامدخ   تامدخ وو   نیالنآ   نیالنآ یناوخ   یناوخ روتنک   روتنک یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن یور   یور   wasp top 10wasp top 10 درادناتسا   درادناتسا یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارشودادرارق  ساسارب  تاعالطا  یروانف  هزوحرد  هرواشم  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001028000032 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه 02145286916و917 هرامشابرتشیب  تاعالطا  تهج  یتسویپ  طیارشودادرارق  ساسارب  تاعالطا  یروانف  هزوحرد  هرواشم  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت 

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح ردرد   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایرد لاسکی و  دادرارق  نامز  تدم   ) تساوخرد قباطم  ینامزاس  نورد  تامدخ  دحاو  هرجنپ  هرواشم  ینابیتشپ و  هعسوت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تعاس فقس 1000  ات  یتعاس  رفن  تروص  هب  تامدخ 

1101003038000421 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: نفلت .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نافلد یاقآ   09369466962

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

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم   cisco رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000313 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ سراپ  طابترا  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  سنسیال   L-FPR2120T-TMC وکسیس رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم   cisco رازفا مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس نورد   نورد تامدخ   تامدخ دحاو   دحاو هرجنپ   هرجنپ هرواشم   هرواشم وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هعسوت ، ، هعسوت ناونع : : ناونع 2020

c iscocisco  رازفا رازفا مرن   مرن 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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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد یاه  هشقن  اب  هارمه   NaviPro رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000121 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ماک یناب  هدننک  هضرع  عجرم  یرومم  شلف  یدنب  هتسب  عون  یرازفا  مرن  سکف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا  هک  دامن  تقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگراب  هناماسرد  یلایر  ینف و  داهنشیپ  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000756 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN یتراجت مان   DS Gate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN DS Gate یتراجت مان   DS Gate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  هناماسرد  یلایر  ینف و  داهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NaviProNaviPro رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارشو  تاصخشم  قبط  یهاگدورف  یسکاتو  میس 133  یب  یسکات  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000228 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  دیراورم  باسح  هناماس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون تاکرادت  دیرخ و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دیراورم باسح  هناماس 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکرب  - روشک یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  ای   - روشک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  یدنب  هبتر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمدادرارق تروصب  ارجا   - ددرگ یراذگراب  امتح  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  ( DLP  ) هداد تشن  زا  یریگولج  راکهار  رارقتسا  نیمات و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000422 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903858 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ طیارشو   طیارشو تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یهاگدورف   یهاگدورف یسکاتو   یسکاتو میس  133133   میس یبیب   یسکات   یسکات هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم ( ( DLPDLP  ) ) هداد هداد تشن   تشن زازا   یریگولج   یریگولج راکهار   راکهار رارقتسا   رارقتسا وو   نیمات   نیمات تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  یزادنا  هار  تهج  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050352000074 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34222213-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222626-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم   fortiweb تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000315 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-400E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هکبش ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTI ANALAYZER یتراجت مان   FAZ-300F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
بونج

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 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 110 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/88wdv8xla7q7r?user=37505&ntc=6056664
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6056664?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  ۀنامرحم  یعوضوم  یاه  هدنورپ  ییامآ  هداد  نکسا و  ۀژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000013000013 زاین :  هرامش 
ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالعا تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ ،  کرادم  قباطم  کناب  یربیاس  دنفادپ  یزاس  هدایپ  نیودت و  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق 

1101001017000645 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  دیوردنا  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش  فذح  بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ۀنامرحم ۀنامرحم یعوضوم   یعوضوم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ ییامآ   ییامآ هداد   هداد وو   نکسا   نکسا ۀژورپ   ۀژورپ ناونع : : ناونع 2828

دیوردنا دیوردنا شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع   ناونع یتینما   یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003031000021 زاین :  هرامش 

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  شراگن 1/0  زادرپ  نما  شیوداپ  رازفادب  دض  ناونع  یدربراک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمتسیس تروص  هب  زوما  نابز  مان  تبث  زا  دعب  سالک  ییاجباج  ناکما  دنیارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000100 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروصنم یاقا   09364143071 هرامش اب  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموب یموب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

یمتسیس یمتسیس تروص   تروص هبهب   زوما   زوما نابز   نابز مان   مان تبث   تبث زازا   دعب   دعب سالک   سالک ییاجباج   ییاجباج ناکما   ناکما دنیارف   دنیارف ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- شلات - قیوح - رهشناوضر - یلزنا - ناهفصچوک - یدنق دیهش  - یرادرهش - مامخ  - یتعنص رهش   - تشر لک  هرادا  سلریاو  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشایک - هناتسا - لاسام - نموف - ارص هعموص  - تفش - اراتسا

1101001055000078 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
121 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ییاهتساوخرد   . لاسکی تدم  یارب  هعباتو  تشر  لک  هرادا  سلریاو  هکبش  زا  ینابیتشپ  - شلما - رسدور - دورگنل 1و2- ناجیهال - لکهایس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  اتفا  زوجم  هکدریگیم  رارق 

4163784111 یتسپ :  دک  راسلگ ،  راولب  یادتبا  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32110062-013  ، 33111667-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33113950-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- شلات شلات -- قیوح قیوح -- رهشناوضر رهشناوضر -- یلزنا یلزنا -- ناهفصچوک ناهفصچوک -- یدنق یدنق دیهش   دیهش -- یرادرهش یرادرهش -- مامخ مامخ  - - یتعنص یتعنص رهش   رهش  - - تشر تشر لکلک   هرادا   هرادا سلریاو   سلریاو زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
رهشایک رهشایک -- هناتسا هناتسا -- لاسام لاسام -- نموف نموف -- ارص ارص هعموص   هعموص -- تفش تفش -- اراتسا اراتسا

3232
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروانف تخاس  ریز  یریذپذوفن  نومزآ  یتینما و  هرواشم  یبایزرا و  هژورپ  دراد  دصق  بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  راکنامیپ  هب  ار  تاطابترا  تاعالطا و 

1101092288004640 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25300-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب فارشا  یئوگخساپ و  تیوقت  یاتسار  رد  زور  طیارش  اب  نامزاس  یناسر  عالطا  یاهتسایس  میظنت  روظنم  هب  یا  هناسر  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یا  هناسر  یاضف 

1101003004000243 زاین :  هرامش 
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاس   تخاس ریز   ریز یریذپذوفن   یریذپذوفن نومزآ   نومزآ وو   یتینما   یتینما هرواشم   هرواشم وو   یبایزرا   یبایزرا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3333

یایا هناسر   هناسر شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس زازا   تاراظتنا   تاراظتنا یناسر - - یناسر عالطا   عالطا یاهتسایس   یاهتسایس میظنت   میظنت روظنم   روظنم هبهب   یایا   هناسر   هناسر شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 3434
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نامرک ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تنرتنیا  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000130000079 زاین :  هرامش 

یسانشاوه لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618481477 یتسپ :  دک  پچ ،  تمس  راولب  یاهتنا  یمالسا  یروهمجراولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32653934-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32653937-034 :: 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

رامش6055955 ددرت  نیبرود  هاگتسد  هلاسکی 4  یرادهگن  هحفص 60)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تنرتنیا تنرتنیا لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 3535
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایمشاه 33145388- یاقآ  یناگرزاب  سانشراک  (* دشابیم هباشم  دک  ناریا   *) یریگ هزادنا  زکرم  هاگتسد  دیرخ 74  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
024

1101001313000262 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت هوژپ  طساب  هدننک  هضرع  عجرم  نارهت  هوژپ  طساب  هدنزاس  عجرم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   B851 لدم لاتیجید  ییولبات  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیهیدب.دایمن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  پاچ  تفایرد و  ار  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  اب  تسیابیم  تمیق  داهنشیپ  مرف  یداهنشیپ  تمیق 

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

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لاتیجید لاتیجید ییولبات   ییولبات روزیلانآ   روزیلانآ یریگ ( ( یریگ هزادنا   هزادنا زکرم   زکرم هاگتسد   هاگتسد دیرخ  7474   دیرخ ناونع : : ناونع 3636
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  طقف  هاگدورف  یسرزاب  کمک  تازیهجت  ددع  عومجم 40 هب  ملق  4 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101093228002034 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیربت قرب  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یرتاب  نتارام  یتراجت  مان   TB12-28 لدم  v 12 ژاتلو  AH 28 نایرج تدش  کشخ  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف هاگدورف یسرزاب   یسرزاب کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3737

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قیرح ءافطا  لرتنک  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005236 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس دامن  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم   DMTECH یتراجت مان   FP9000E لدم کیتاموتا  قیرح  ءافطا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تعنص مات  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   NA.DE یتراجت مان   IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  مالعا  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FFW لدم یراوید  قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
روپرداق لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   GULF OILANDGAS یتراجت مان   MX4000 لدم قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   KOMTES یتراجت مان   S2IP-ST-RR لدم قیرح  مالعا  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرح ءافطا  لرتنک  لنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0152043 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/60/060 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfa-qom.ir :: عبنم :: 1401/10/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057163 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم هلت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب  MC زکرم لباترپ  یاه  قرب  روتوم  تهج  لنپ  لرتنک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002005 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ANSALDO هدنزاس عجرم   B لدم یکیرتکلا  روتروناک  دربراک  روتکار  طبار و  تراک  لرتنک و  هلر  لنپ و  روتوم و  ویارد  هعومجم  الاک :  مان 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم 
تس 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تخادرپ  تهج  یعامتجا  نیمات  نامزاس  زا  باسح  اصفم  هئارا  .دشابیم 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

MCMC  زکرم زکرم لباترپ   لباترپ یاه   یاه قرب   قرب روتوم   روتوم تهج   تهج لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4040

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6057301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  هدننک  فقوتم  ناونع : 

14013582 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

obaraobara کرام   کرام کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک فقوتم   فقوتم ناونع : : ناونع 4141
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژوردیه زاگ  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000361 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/127 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ لرتنک  رایاوه 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا حرش  قبط  تمیق  مالعادشاب  یم  رظن  دم  یناریا  یالاک  امتح  ، لخاد تخاس  یالاک  دوجو  تروص  رددشاب  یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هزور  لهچ  هجو ، تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  هدننک  نیمات  خساپ  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا  گولاتاک  هئارا  دشاب و  تسویپ 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  لمح  لباق  جنسزاگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000466 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GMI یتراجت مان   GT-44 لدم لباترپ  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  اب  لمح  لباق  جنسزاگ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004262-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژوردیه نژوردیه زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4242

لمح لمح لباق   لباق جنس   جنس زاگ   زاگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  دابیات  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  یناشنشتآ  هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091686000060 زاین :  هرامش 

دابیات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یسوفا یفیرش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  روآ  نف  دنهس  یتراجت  مان   SF600 لدم یناشنشتآ  هبعج  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  ههام -  تخادرپ 2  هکبش -  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  دیرخ  تساوخرد  ربارب  تمیق  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمعنم 09153281951 زادرپراک   09152142674 ییابیز مناخ  هطوبرم  سانشراک  سامت  هرامش  دوش 

9591837353 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54532240-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54532240-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشنشتآ یناشنشتآ هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 4444
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یتساوخرد  تاصخشم  اب  قباطم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  سیورس و  ریگدزد و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000158 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اترآ نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان   F1-18 لدم پول  قیرح 18  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

فیس
ددع 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  تسویپ  هب  یتسیل  بلاق  رد  قیرح  نالعا  هژورپ  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000330000036 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   SD407 لدم قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  هب  یتسیل  بلاق  رد  قیرح  نالعا  هژورپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916683445 یتسپ :  دک  رگشل ،  نابایخ  یادتبا  رالات ، هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224075-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220062-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   سیورس   سیورس وو   ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4545

قیرح قیرح مالعا   مالعا یدود   یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 110 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/99ybx7lefe272?user=37505&ntc=6056237
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6056237?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3sbvmq6rh4mz3?user=37505&ntc=6056343
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6056343?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هعبات  یاهنامتخاس  یزکرم و  رتفد  قیرح  ءافطا  مالعا و  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000216 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  دیدزاب  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تکرش  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  (: 2

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 02123902090  اب  یگنهامه  تهج  (: 3

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعبات هعبات یاهنامتخاس   یاهنامتخاس وو   یزکرم   یزکرم رتفد   رتفد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4747
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132456  اب  قباطم   SLEEVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007435 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  FLEETGUARD INC هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   MACK RD888 نویماک نغور  رتلیف  الاک :  مان 

یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان  زاگ  تفن و  هلول و  طوطخ   in 56 زیاس یدالوف   SPLIT SLEEVE فالغ الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 
ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صوصخم صوصخم نزنز   ناپ   ناپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ رلکنیرپسا   رلکنیرپسا لزان   لزان // یدالوف یدالوف   SPLIT  SLEEVESPLIT  SLEEVE  فالغ فالغ / / MACK RD888MACK RD888 نویماک   نویماک نغور   نغور رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع
قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس

4848
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاههاگتسدو مزاول  هیلک  نیمات  اب  هارمه  نویسیمک  نامتخاس  تهجرلکنیرپسا  تاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپدادرارقو ینف  تاصخشم  ، تامازلا قبطزایندروم 

1101090392000042 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  ینامیلسرتکد  یاقآ  نفلتاب 051-38415580  یرادا  تاعاسردرتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
6 کالپ -14 یگنسهوک - دهشم : ارجا لحم  سردآ 

.تسا یمازلا  تاکرادت  هناماسرد  یراک  هموزر  اهزوجم و  هیلک  ، تازیهجت تاصخشمرکذ  ابروتکاف  شیپ  یراذگراب 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 ،  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38452271-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38420027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاههاگتسدو یاههاگتسدو مزاول   مزاول هیلک   هیلک نیمات   نیمات اباب   هارمه   هارمه نویسیمک   نویسیمک نامتخاس   نامتخاس تهجرلکنیرپسا   تهجرلکنیرپسا تاموتا   تاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
تسویپدادرارقو تسویپدادرارقو ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ،، تامازلا تامازلا قبطزایندروم   قبطزایندروم
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادشه متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005238 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس دامن  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم   DMTECH یتراجت مان   D9000MCP-G لدم یرارطضا  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
متسیس باهش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایاس  یتراجت  مان   CN-S92 لدم نکشن  وش  تسیر  لانشنوناک  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

شجنس نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TELE-DATA یتراجت مان   FDVCP100 لدم یتسد  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رادشه متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0151669 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادشه رادشه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5050
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6057325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر   11 ناونع : 

14013385 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5151
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دجاسم روما  هب  یگدیسر  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 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09195942008 سامت هرامش  هب  لاوس  هنوگره  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 8 هب  زاگوردوپ  یمرگ  ولیک  هدننک 6  شوماخ 

ددع دادعت 8 هب   2C2 یمرگ ولیک  هدننک 6 شوماخ 
1101095308000114 زاین :  هرامش 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شتآ سرداد   kg 2 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 1 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت
ردنلیس 1 دادعت : 

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

.دوش تساوخرد  همیمض  روتکاف  شیپ  دوش  هداد  تمیق  مالعتسا  تسویپ  تساوخرد  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09195942008 سامت هرامش  هب  لاوس  هنوگره 

ددع دادعت 8 هب  زاگوردوپ  یمرگ  ولیک  هدننک 6  شوماخ 
ددع دادعت 8 هب   2C2 یمرگ ولیک  هدننک 6 شوماخ 

1316713499 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  دراطع  هچوک  شبن  یبونج  هاگشناد  نابایخ  یروهمج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66499068-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66958996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6057007 ءافطا  لرتنک  هحفص 26)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3737   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

22 C2C2 یمرگولیک   یمرگولیک 66 هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ زاگوردوپ -  -  زاگوردوپ یمرگولیک   یمرگولیک   66 هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 5252
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نادمه ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و   ، ینابیتشپ  ، یناسرزورب ، تاریمعت  ، یرادهگن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091496000060 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515781184 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یگنس  ریش  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38261075-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38274682-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهبا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  ( تیال ناس   ) یرون ناملا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092204000251 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LEONI هدنزاس عجرم  یرتم  یبوچ  هرقرق   mm 16/7 رطق روک  یرون 48  ربیف  الاک :  مان 

رتم 13 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک.دوش  هجوت  یتسویپ  تاصخشم  هب  یهد  تمیق  ماگنه.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، ینابیتشپ ینابیتشپ  ، ، یناسرزورب یناسرزورب ،، تاریمعت تاریمعت  ، ، یرادهگن یرادهگن ناونع : : ناونع 5353

(( تیال تیال ناس   ناس  ) ) یرون یرون ناملا   ناملا ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  لیاف  قبط  یدربهارو  دیرخ  رتفد  هکبش  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000032 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  زاین  دروم  تازیهجت  هیلکو  یزاسزاب  هنیزهو  دشابیم  یمازلا  هدش  یراذگراب  لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب لیاف   لیاف قبط   قبط یدربهارو   یدربهارو دیرخ   دیرخ رتفد   رتفد هکبش   هکبش یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 5555
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CL5708M 8-Port نتا ما  یو  یک  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Aten CL5708M 8-Port Rackmount LCD KVM Console

تسا هباشم  دک  ناریا 
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد 

1101090979000440 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP218D لدم تروپ  هکبش 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

CL5708M 8-Port نتا ما  یو  یک  لوسنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Aten CL5708M 8-Port Rackmount LCD KVM Console

تسا هباشم  دک  ناریا 
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   88 هکبش   هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ تاصخشم  قبط  رازفا  تخس   ) تاقلعتمریاسوروتینماب هارمه  هدش  لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030426000103 زاین :  هرامش 

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رغاس یناگرزاب  هدکهد  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TD 8817 لدم  mbps 12 لاقتنا تعرس  یلومعم  میس  اب  مدوم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   ORAMAN لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعبالاک  لاسرا  هنیزهو  ههام  هجو 4 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم هداد  تدوعالاک  یتساوخرد  حرشاب  مزاول  تقباطم  مدع  تروصرد 

دوش هتفرگ  سامت  نیورپ  یاقآ   09186765411 هرامشاب ییامنهار  هبزاین  تروصرد 

6787115158 یتسپ :  دک  تارباخم ،  نابایخ  یوربور  ( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - برغنالیگ برغنالیگ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43225872-083  ، 43222080-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222660-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/203/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/09/26  زا   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا تیفرظ  مک  زکارم  چیئوس  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( سیک سیک میس -  -  میس اباب   مدوم   مدوم تاقلعتمریاسوروتینماب (  (  تاقلعتمریاسوروتینماب هارمه   هارمه هدش   هدش لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 5757

ناتسا ناتسا تیفرظ   تیفرظ مکمک   زکارم   زکارم چیئوس   چیئوس یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5858
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/141/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/09/28عبنم ات  خیرات 1401/09/26  زا   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق دقع  یضاقتم و  طسوت  حرط  هنیزه  زیراو  تلم (...،  کناب  اتسا ن) برغ  یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/200/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خروم 1401/09/28عبنم ات  زا 1401/09/26   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد   ftth هدزابدوز حرط  یارجا  تهج  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5959

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد     ftthftth هدزابدوز   هدزابدوز حرط   حرط یارجا   یارجا تهج   تهج تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/199/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا برغ  یاهرهش   FTTH دزابدوز هعسوت  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/201/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056198 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا قرش  یاهرهش  FTTH هدزابدوز هعسوت  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH دزابدوز دزابدوز هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6161

FTTHFTTH  هدزابدوز هدزابدوز هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6262
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یر قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تکرش  سنارفنک  قاتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... یناریا و ویتاروکد  یوگ  دنلب  یناریا -  یا  هفرح  لاتیجید  ریاف  یلپمآ  رسکیم و  راد -  برد  یناریا  بلطم  هئارا  لنپ  یناریا -  یسنارفنک  وشات  روتینام  لماش 

1201095264000057 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تکرش  سنارفنک  قاتا  تازیهجت  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هرقف  1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

هب .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ررقم  خیرات  رد  جرد و  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  گرب  رد  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  گرب  دقاف  تاداهنشیپ 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55223187-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریاف ریاف یلپمآ   یلپمآ وو   رسکیم   رسکیم راد -  -  راد برد   برد یناریا   یناریا بلطم   بلطم هئارا   هئارا لنپ   لنپ یناریا -  -  یناریا یسنارفنک   یسنارفنک وشات   وشات روتینام   روتینام لماش   لماش سنارفنک   سنارفنک قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو یناریا   یناریا ویتاروکد   ویتاروکد یوگ   یوگ دنلب   دنلب یناریا -  -  یناریا یایا   هفرح   هفرح لاتیجید   لاتیجید

6363
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روتساپ ناتسرامیب  ینامرد  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک مزاول  دربیک  سوم  دروک  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093137000059 زاین :  هرامش 

روتساپ ناتسرامیب  ینامرد  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج  دشاب  یم  دصقم  رابنا  لیوحت  ههام  تخادرپ 6 یرابتعا  مالقا  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  یاراد  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ینامرهق  یاقا  09137330124

7661655979 یتسپ :  دک  روتساپ ،  ناتسرامیب  نادهاز  مب  هداج  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44319419-034  ، 44319400-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44319410-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول دربیک   دربیک سوم   سوم دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 6464
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنبلصفم تایلمع  ماجنا  و  یلاناک ) یتمسقو  یکاخ  یتمسق  تروصب   ) هپت هوارم  هناخشآ - یرونربیف  یشک  لباک  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هطوبرم راطخا  راون  بصن  رک و  24

1101001022002002 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم نآ  یاهتسویپودادرارق  تاحفص  هیلک  مامضناب  یگدروخطخ  نودبو  لماکو  قیقد  تروصب  دیدزابزا  سپ  تسویپریداقم  قباطم  اهب  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت یدالوپ  یاقآ  هرامش 09151873171  اب  تامدخ  حرش  صوصخرد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهجدوش  یراذگراب  تمیقداهنشیپ  ماگنه  هناماسرد  واضماو 

.دوش لصاح 

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

32232220-058  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG) 16E  ) سکام نیال و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشابیم هدنشورف  هدهعب  ینوناق  تاروسک  هیلکو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  تخادرپ  ربتعم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  غلبم 

:: سردآ سردآ

یمخفا  36289070 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6565

LG)  16ELG)  16E  ) ) سکام سکام وو   نیال   نیال ناونع : : ناونع 6666
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا / دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  متیآ 11 / دادعت  / هکبش لباک  یرون و  ربیف  دروک  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  / تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101092447001119 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  LC/FC دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 
رتم 11 دادعت : 

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

یلام ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  متیآ 11 / دادعت  / هکبش لباک  یرون و  ربیف  دروک  چپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 08633492906 نفلت  / هدنشورف هدهع  هب  الاک  لاسرا  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسا یمازلا 

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

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک وو   یرون   یرون ربیف   ربیف دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 6767
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نادمه ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس اب  زخا 101 دانسازین  یشخب  یدقن و  تروصب  یشخب  تخادرپ  لحم و  رد  بصن  اب   NAS-QNAP یزاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم   1404/3/25

1101003305000040 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش یم  ماجنا  هاگتسد  تستزا  دعب  زور  هد  تخادرپزا  یشخب  تسا و  تکرش  هدهع  هب  یتناراگ  بصن و  دشاب  ناتسا  رد  یگدنیامن  یاراد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6519618183 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  نامزاس  لباقم  تلم  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32651801-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32651717-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیسررس دیسررس اباب   10 110 1 زخا   زخا دانسازین   دانسازین یشخب   یشخب وو   یدقن   یدقن تروصب   تروصب یشخب   یشخب تخادرپ   تخادرپ وو   لحم   لحم ردرد   بصن   بصن اباب     NAS-QNAPNAS-QNAP  یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم     1404/3/251404/3/25
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار هکبش  تسدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000727 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  یلام  ینف  تسویپ  دقاف  هک  ییاهداهنشیپ  هب  .ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.. 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ششوپ ششوپ تحت   تحت قطانم   قطانم زاین   زاین دروم   دروم رایس   رایس طابترا   طابترا ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 6969

یکینورتکلا یکینورتکلا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7070
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تسویپ لیاف  قباطم  یکینورتکلا  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000060 زاین :  هرامش 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا ولبات ، ناریا  فیعض ، راشف  ریگ  چوس  لنپ  ، DC هب  DC لدبم ، الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU یتراجت مان  هیاپ  لدم 32  دوه  دربراک  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU یتراجت مان  هیاپ  لدم 44  دوه  دربراک  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU یتراجت مان  هیاپ  لدم 64  دوه  دربراک  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
روپ لانیز  قداص  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   SUPA MEDIKAL یتراجت مان  لدم 540  دوه   74HC08 یس یآ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

یبونج یاقیرفآ  ، SAFT، SAFT سا یپ  وی  متسیس  ، DC هب  DC لدبم ، الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU یتراجت مان  هیاپ  لدم 8  دوه  دربراک  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

یفطل بویا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   starwing یتراجت مان   LM2902 لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N420.660 دک  Nexans-Cat6 لدم نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   CAT 6 UTP 28 AWG لدم رازبا  نودب  کزان  یاه  لباک  هدافتسا  تهج  هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا رگید  الاک و  لاسرا  باسح /  هیوست  هوحن  نمض  رد  ددرگ .  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  تسا  هباشم  دک  ناریا  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  هرامش 09156836875  اب  ینف  دراوم  تهج  ددرگ .  هعلاطم  مهم  رایسب  دراوم  لیاف  رد  زاین  دروم 

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217005-051  ، 44217505-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44216904-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AVL وضع یاه  تکرش  طقف  .ددرگ  ماجنا  تسویپ  لیاف  قبط  مالقا  نیمات  هجوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004642 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   GT-802 لدم هنایار  هکبش  یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942729-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار هکبش   هکبش یرون   یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 7171

روتکناک روتکناک یزلف -  -  یزلف چیپ   چیپ -- وسوس   ودود   کالپلور   کالپلور وو   چیپ   چیپ کارتپماد - - کارتپماد خرچ   خرچ اهاه   گنیروا   گنیروا وو   اهاه   گنیر   گنیر وو   اهاه   رشاو   رشاو هعومجم   هعومجم قرب -  -  قرب بسچ   بسچ راون   راون ناونع : : ناونع
دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک دیارپ -  -  دیارپ وردوخ   وردوخ زوزگا   زوزگا ریگادص   ریگادص دربراک   دربراک لبلب   یسکلف   یسکلف هلول   هلول یکیتسالپ - - یکیتسالپ نوتسیک   نوتسیک
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

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

زا 110 ھحفص 54 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/awq2u7y3lqctw?user=37505&ntc=6057018
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6057018?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  حرش  هب  هجوت  اب  سانجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050381000047 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ییادف اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  رادقم 100  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 2 زیاس قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   HD785-5 کارتپماد خرچ  اه  گنیروا  اه و  گنیر  اه و  رشاو  هعومجم  الاک :  مان 
تس 2,000 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 5 رطق  mm 3/5 لک لوط   cm 4/5 هوزر لوط  وس  ود  کالپلور  چیپ و  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

هورگ 4159 فدص  ناشیدنا  کین  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   FEREL یتراجت مان   MDF تنیباک دربراک   FR-W.S لدم یزلف  چیپ  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 340 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

لدبم کاپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 34 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 110 ھحفص 55 
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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 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  یرون  ربیف  لوژام  ددع  دیرخ 35  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا

1101001022002008 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   46C3447 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  یرون  ربیف  لوژام  ددع  دیرخ 35   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C9200L- STACK-KIT تاصخشم اب   STACK لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000371 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464214-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دادعت   دادعت وو   دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ددع   ددع   3535 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . تسیمازلا تسیمازلا

7373

C9200L-  STACK-KITC9200L-  STACK-KIT تاصخشم   تاصخشم اباب     STACKSTACK  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  لکد  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091128000110 زاین :  هرامش 

باراد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.214CO لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

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

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک تمیقو  دینک  تسویپ  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل  دشاب  یم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  تاصخشمو  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دینک یرازگرابادجم  هدرک و  اضماو  رهم  ار  هدش  تسویپ  طیارش  لیاف  افطل   . دیهد رارق  هناماس  یباختنا  یالاک  لباقم  رد  ار  نآ 

7481917793 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  باراد - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53540014-071  ، 53540011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53543791-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C9200L- STACK KII لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000374 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعری  لاسرا  هنیزه   - ددرگ یم  زیراو  یراک  هتفه  ود  یط  ییاهن  غلب  الاک  لیوحتو  دات  زا  سپ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464214-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم لکد   لکد بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

C9200L-  C9200L-  STACK KI ISTACK KI I لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یمسر روتکاف  رد  دیرخ  تروص  رد  روتکاف و  شیپ  رد  هدش  جرد  یلصا  یتناراگاب   KX-FL612 لدم کینوساناپ  سکف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هناماس  رد  وگخساپ  تباث  هارمه و  هرامش  هئارا 

1101003012000162 زاین :  هرامش 
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناریا تامدخ  الاک و  یراذگ  هرامش  یلم  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  هدنزاس  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-FL612 لدم یرزیل  راگنرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکف سکف ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 110 ھحفص 58 
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ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000087 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کتنامیا یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کتنامیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   RB15/32 لدم  GB 32 تیفرظ لوژام  یرومم  شلف  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-WR542G لدم هنایار  عون  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هئارا   . دشاب یم  اضاقت  حرش  اب  تاداهنشیپ  قباطت  ینف  دیئات  رایعم  .ههامود  تخادرپ   . تسویپب اضاقت  حرش   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یتناراگ  لاسکی  یاراد  تسیاب  یم  لیوحت  نامز  زا  تازیهجت  هیلک  .تسا  زاگ  لاقتنا  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم.تسا  یمازلا  روتکاف 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314231-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1803-14011281 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6057360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور یور  هدش  بصن   PVDM3-256 تراک سنسیال و  اب   K9 3945 لدم وکسیس  دنرب  هکبش  رتور  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اه6055763 نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  ینابیتشپ  هحفص 68)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هنایار هنایار عون   عون هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 7878

رتور رتور یور   یور هدش   هدش بصن   بصن   PVDM3-256PVDM3-256 تراک   تراک وو   سنسیال   سنسیال اباب     K9 3945K9 3945 لدم   لدم وکسیس   وکسیس دنرب   دنرب هکبش   هکبش رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

تاعالطا6056229 یروانف  هزوح  رد  هرواشم  تامدخ  هحفص 14)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس6056348 نورد  تامدخ  دحاو  هرجنپ  هرواشم  ینابیتشپ و  هحفص 14)هعسوت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تساوخرد6056455 قباطم  ( DLP  ) هداد تشن  زا  یریگولج  راکهار  رارقتسا  نیمات و  هحفص 14)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6056664 هکبش  هحفص 14)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6057158- یدنق دیهش  - یرادرهش - مامخ  - یتعنص رهش   - تشر لک  هرادا  سلریاو  زا  ینابیتشپ 
- هناتسا - لاسام - نموف - ارص هعموص  - تفش - اراتسا - شلات - قیوح - رهشناوضر - یلزنا - ناهفصچوک

رهشایک

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6057204 - دنس میظنت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  هیهت 
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا و6057254 یروانف  تخاس  ریز  یریذپذوفن  نومزآ  یتینما و  هرواشم  یبایزرا و  هژورپ 
تاطابترا

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیاپ6057276 هناماس  زا  تاراظتنا  یناسر - عالطا  یاهتسایس  میظنت  روظنم  هب  یا  هناسر  شیاپ 
یا هناسر 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا6057422 هحفص 14)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) یریوصت تراظن  نیبرود  تیاس  یزادنا 3  هار  بصن و  لمح و  ، دیرخ ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ 

1101000278000280 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریبدت  وات  نیهب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   BT-SS3-18L لدم  m 18 عافترا هیاپ  یاتسیا 3  دوخ  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 
ریبدت وات  نیهب  یسدنهم 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هیاپ هیاپ یاتسیا  33   یاتسیا دوخ   دوخ یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود تیاس   تیاس یزادنا  33   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   لمح   لمح ،، دیرخ دیرخ ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط یکیتسالپ  ریگ  تعرس  ینمیا و  هکشب  ّیا  هبرگ  مشچ  باتزاب  بسچ  ، یا هبرگ  مشچ  باتزاب  ، یدنق هلک  ، هناوتسا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تاصخشم 

1101003740000188 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامش ددرت  نیبرود  هاگتسد  هلاسکی 4  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000281 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ ریگ   ریگ تعرس   تعرس وو   ینمیا   ینمیا هکشب   هکشب ّیاّیا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ باتزاب   باتزاب بسچ   بسچ ،، یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ باتزاب   باتزاب ،، یدنق یدنق هلک   هلک ،، هناوتسا هناوتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

رامش رامش ددرت   ددرت نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   44 هلاسکی   هلاسکی یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8282

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21429 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/09/26 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/09/2915:00:00

mashhad.ir :: عبنم 15:00:001401/09/29عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056299 :: هرازه هرازه 1401/09/3008:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( کی هقطنم  حطس  یدنورهش  یاه  تساوخرد   ) هراوس ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع ینف و  یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

31293081 نفلت  :  کی    هقطنم  یرادرهش   35 یبونج مایخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوفاروا  ) هلاس یروبنز 7  هنال  درز  گنر  بش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000255 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شیدنا نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   SH3I لدم  20x60 cm زیاس  PVC سنج هلاس  هس  گنربش  یناسر  عالطا  بسچرب  الاک :  مان 

نایناریا تمالس 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  یدادرارق  تروص  هب  دیرخ  *

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هراوس هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 8383

(( لوفاروا لوفاروا  ) ) هلاس هلاس یروبنز  77   یروبنز هنال   هنال درز   درز گنر   گنر بشبش   ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون لنوت  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094112000023 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  راوخربزگ ) زگ ( یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یوایح هیده  هدننک  هضرع  عجرم   ZFR یتراجت مان   P69 لدم  W 5 دیفس یپمال  ییانشور 30  هسیر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  یاه  متیآ  قباطم  لماک  تروص  هب  ینف  تاصخشم  لیاف  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8344143113 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  ملعم  راولب  یادتبا  راوخربزگ   ، ' همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45721961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45721862-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون لنوت   لنوت یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 110 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ewgbu8kt5mlax?user=37505&ntc=6056539
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6056539?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا هقطنم 15  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

03-01-15 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم هبنشعبنم زور  نایاپ   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   2/500/000/000 دروارب هقطنم  حطس  رد  تاریمعت  ههاربآ و  ویناک و  ثادحا   : لماش اه  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   4/000/000/000 دروارب :  تروگ  هلحم  یعرف  رباعم  تلافسآ  شکور 

لایر  دروارب 2/450/000/000  هقطنم  حطس  رد  ناراب  بآ  یاههاچ  هیقنتورفح 
لایر   3/250/000/000 دروارب : هقطنم  حطس  رباعم  رد  تلافسآ  یریگ  هکل 

لایر   1/400/000/000 دروارب : یتلافسآ  هاگتعرس  یارجا 
لایر  دروارب 6/100/000/000  دابآ  نوتاخ  هسردم  یتشادهب  سیورس  ثادحا 

لایر   1/500/000/000 دروارب : دابآ  نوتاخ  هسردم  هطوحم  یشکراوید 
لایر   3/250/000/000 دروارب : رباعم  حطس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  دیرخ 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
-4-3-5 ارجا :  تدم 

یقرش  یج  نابایخ  هقطنم 15 -  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتعرس هاگتعرس یارجا   یارجا  - - ناراب ناراب بآبآ   یاههاچ   یاههاچ هیقنتورفح   هیقنتورفح -- یعرف یعرف رباعم   رباعم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور  - - تاریمعت تاریمعت وو   ههاربآ   ههاربآ وو   ویناک   ویناک ثادحا   ثادحا  : : لماش لماش اهاه   هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
رباعم رباعم حطس   حطس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ هسردم -  -  هسردم یتشادهب   یتشادهب سیورس   سیورس ثادحا   ثادحا  - - یتلافسآ یتلافسآ

8686
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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 81972299 هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  برد  کیتاموتا  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000316 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   GATE OPENER AUTOMATIC یتراجت مان  لدم 3549  گنیکراپ  برد  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  اب  قباطم  یقرب  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000876 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یناضمر  یاقا   09123766411 هرامشاب سامت  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66025062-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: 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

برد برد کیتاموتا   کیتاموتا کجکج   ناونع : : ناونع 8787

تسویپ تسویپ حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم یقرب   یقرب برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  تاصخشم  رگید  هارمه  هب  هزادنا  عون  دادعت و  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000502 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
کارآ برد  اریو  هدننک  هضرع  عجرم   RECORD DS یتراجت مان   R76 لدم  m 2/20×2 داعبا هشیش  موینیمولآ و  سنج  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  الاک  ییاهن  لیوحت  دصقم و  ات  ادبم  زا  اه  هنیزه  هیلک   .. هاگشناد ینف  هریاد  هیدات  الاک و  بصن  لیوحت و  زا  سپ  ههامود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناهیک سدنهم  خرامش 09151503645 اب  یماهبا  هنوگره  تهج  دشاب  تسویپ  لیاف  قبط  تمیق  داهنشیپ   . هدننک

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تانبرک  یلپ  هغیت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001345000047 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813763761 یتسپ :  دک  کناب ،  هار  راهچ  هر - )  ) ینیمخ ماما  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323101-066  ، 33301107-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305417-066 :: 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 یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم رگید   رگید هارمه   هارمه هبهب   هزادنا   هزادنا عون   عون وو   دادعت   دادعت رکناد   رکناد روتوم   روتوم اباب   کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 8989

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هغیت   هغیت بصن   بصن ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسیرورت دض  دنب  هار  هاگتسدکی  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000109 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سوط دنمشوه  دنب  هار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   320x700x32 mm زیاس  BT لدم الاب  ینیما  اب  یکیلوردیه  یتسیرورت  دض  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

سوط دنمشوه  دنب  هار  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/23 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  یاهدنب  یمامت  تیاعر 

.دامرف لصاح  سامت  یعیفشریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6056356 یسرزاب  کمک  هحفص 26)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتسیرورت یتسیرورت دضدض   دنب   دنب هار   هار هاگتسدکی   هاگتسدکی بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنشاب رایرهش  یرادرهش  هدودحم  رد  تسیابیم  اه  نیبرود  برون  ربیف  هکبش  ینابیتشپ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093897000004 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب   22 یربرفاسم   هنایاپ  بنج  زامن   نادیم  رایرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65224441-021  ، 65291980-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65220111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یتسویپ  تسیل  قباطم  نیبرودو  تازیهجت  زاین  دروم  دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003827000131 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دعب تخادرپ   . دشاب یم  هدنشورف  اب  رجفلاو  نادیم  جرک  رد  عقاو  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه.دنشاب  هلاسود  لقادح  ربتعم  یتناراگ  یاراد  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا ریذپناکما  لک  هرادا  نیا  ناسانشراک  فرط  زا  الاک  دات  لیوحت و  زا 

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: 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

اهاه نیبرود   نیبرود یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9292

.دشاب .دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم نیبرودو   نیبرودو تازیهجت   تازیهجت زاین   زاین دروم   دروم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... دروک چپ  - هکبش لباک  - نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000143 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  - ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  - دوش هعلاطم  تقد  هب  افطل  دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاز 09191968511 سدنهم  اب  یگنهامه  تهج  - دشابیم یراک  زور  الاک 65  لیوحت  نامز  زا  تخادرپ  - دشابیم هدنشورف  اب  هدکشناد  رابنا 

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501131-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: 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

ناردنزام ناتسا  یزرواشک  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  یزرواشک  کناب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004282000030 زاین :  هرامش 

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

تسویپ تسیل  ربارب  یرس   1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33352591-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352591-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... دروک دروک چپچپ   -- هکبش هکبش لباک   لباک -- نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 9494

ناردنزام ناردنزام ناتسا   ناتسا یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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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 16 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( داتس ) نیبرود بصن  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000317 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   BDS1212 4 CH لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1,152 دادعت : 

1401/10/20 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

نادهاز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوناب ناتسوب  رد  هدافتسا  تهج  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09158425823: سامت هرامش 

1101006008000067 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ) ناوناب ناتسوب  رد  هدافتسا  تهج  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09158425823: سامت هرامش 

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( داتس داتس )) نیبرود نیبرود بصن   بصن لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 9696

ناوناب ناوناب ناتسوب   ناتسوب ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000347 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  لوبق  دروم  هطوبرم  سانشراک  دات  ابراک  ماجنا  دشاب 2- یم  راکنامیپ  هدهع  هب  لقن  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  -3

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912620-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

 ( لوا هلحرم  مالعتسا (   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   00:00هرامش ات 1401/10/05 -   00:00  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 14:00عبنم  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها نوراک ،  انیس  ناتسرامیب  دیدج  سناژروا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 9898

ناتسرامیب ناتسرامیب دیدج   دیدج سناژروا   سناژروا هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  دنس -  میظنت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هدنشورف - 

1101091057000500 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

یسیعالم یریذع  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   VIVOTEK یتراجت مان   FD 8133 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  دنس -  میظنت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022111-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   ناتسرامیب   ناتسرامیب اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه دنس -  -  دنس میظنت   میظنت زازا   سپسپ   یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نیبرود   نیبرود هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هدنشورف -  -  هدنشورف

100100
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل WD-PURPLE TB6 دراه ددعکی  + تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  چنیا  روتینام 55  هاگتسدکی  + تباث نیبرود  هاگتسد  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسراروتکاف  شیپ  دکناریا 2241220012450001  اب 

1201001326000162 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتارباخم6055889 لکد   ) یریوصت تراظن  نیبرود  تیاس  یزادنا 3  هار  بصن و  لمح و  ، دیرخ ، هیهت
 ( هیاپ یاتسیا 3  دوخ 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رامش6055955 ددرت  نیبرود  هاگتسد  هلاسکی 4  یرادهگن  هحفص 60)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تانبرک6057030 یلپ  هغیت  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

WD-PURPLE TB6WD-PURPLE TB6 دراه   دراه ددعکی   ددعکی ++ چنیا چنیا   5555 روتینام   روتینام هاگتسدکی   هاگتسدکی ++ تباث تباث نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نژوردیه6055789 زاگ  هحفص 31)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6056237 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  سیورس و  ریگدزد و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 31)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6056343 مالعا  یدود  هحفص 31)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اب6056608 هارمه  نویسیمک  نامتخاس  تهجرلکنیرپسا  تاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  یحارط 
تسویپدادرارقو ینف  تاصخشم  ، تامازلا قبطزایندروم  یاههاگتسدو  مزاول  هیلک  نیمات 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رادشه6056775 هحفص 31)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6057007 ءافطا  لرتنک  هحفص 26)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافلخت6056059 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

05-1401-02 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنشراهچ  زور  ات  خیرات 1401/09/26  هبنش  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور  زج  هب  هزور  همه   1401/10/07

ابیز ناهفصا   :: عبنم خیراتعبنم هبنش  جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057379 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  رد  یعرف  رباعم  تلافسآ  شکور  یزاسریز و  یریگ  هکل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نازابناج نیلولعم و  ددرت  تهج  رباعم  یزاس  بسانم 

هقطنم حطس  رد  رباعم  لوادج  رباعم و  میمرت  یزاسهب و 

راتخم تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  هقطنم  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

یبرغ نادیهش  نابایخ  رد  عقاو  ود  هقطنم  یرادرهش  نارمع  هرادا  تفایرد :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

رامش6055955 ددرت  نیبرود  هاگتسد  هلاسکی 4  یرادهگن  هحفص 60)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رباعم6057379 یزاس  بسانم  هقطنم -  حطس  رد  یعرف  رباعم  تلافسآ  شکور  یزاسریز و  یریگ  هکل 
هقطنم حطس  رد  رباعم  لوادج  رباعم و  میمرت  یزاسهب و  نازابناج -  نیلولعم و  ددرت  تهج 

هحفص 11) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافلخت6056059 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافلخت6056059 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

 - - نازابناج نازابناج وو   نیلولعم   نیلولعم ددرت   ددرت تهج   تهج رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس ردرد   یعرف   یعرف رباعم   رباعم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسریز   یزاسریز یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : ناونع
هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   رباعم   رباعم لوادج   لوادج وو   رباعم   رباعم میمرت   میمرت وو   یزاسهب   یزاسهب

102102

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

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

زا 110 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lzcqxr9cpwhvc?user=37505&ntc=6057379
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6057379?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنتسه هباشم  الاک  دک 

.دامن هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب 
1101092544002287 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TR-MW3 لدم  in 4 زیاس یناشن  شتآ  روتینام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 
ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ریش ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ریش  ناریا  یتراجت  مان   IS-237 لدم  in 1/2 زیاس یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رادهار هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان   RB لدم یناشن  شتآ  بآ  لزان  الاک :  مان 

نیشام تعنص 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناشفا باقع  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   SCANIA هدنزاس عجرم  باقع   NBC یرس یرهش  نیب  سوبوتا  نامرف  یپوکسلت  لماک  ریش  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن شتآ  تاودا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنتسه هباشم  الاک  دک 

.دامن هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب 

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

34177681-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نژوردیه6055789 زاگ  هحفص 31)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یناشن یناشن شتآ   شتآ تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 103103
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6056237 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  سیورس و  ریگدزد و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 31)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6056343 مالعا  یدود  هحفص 31)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6056485 شتآ  هحفص 8)تاودا  قیرح  ( قیرح

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

هعبات6056513 یاهنامتخاس  یزکرم و  رتفد  قیرح  ءافطا  مالعا و  یرادهگن  سیورس و  هحفص 31)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رلکنیرپسا6056570 لزان  / یدالوف  SPLIT SLEEVE فالغ / MACK RD888 نویماک نغور  رتلیف 
قیرح ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اب6056608 هارمه  نویسیمک  نامتخاس  تهجرلکنیرپسا  تاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  یحارط 
تسویپدادرارقو ینف  تاصخشم  ، تامازلا قبطزایندروم  یاههاگتسدو  مزاول  هیلک  نیمات 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رادشه6056775 هحفص 31)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6057007 ءافطا  لرتنک  هحفص 26)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نژوردیه6055789 زاگ  هحفص 31)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لمح6056005 لباق  جنس  زاگ  هحفص 31)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6056343 مالعا  یدود  هحفص 31)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6056237 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  سیورس و  ریگدزد و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 31)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   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

اه6055763 نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  ینابیتشپ  هحفص 68)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.دشاب6055798 یم  یتسویپ  تسیل  قباطم  نیبرودو  تازیهجت  زاین  دروم  دشاب  یم  هباشم  هحفص 68)دکناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6055820 ... دروک چپ  - هکبش لباک  - هحفص 68)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناردنزام6055831 ناتسا  یزرواشک  کناب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتارباخم6055889 لکد   ) یریوصت تراظن  نیبرود  تیاس  یزادنا 3  هار  بصن و  لمح و  ، دیرخ ، هیهت
 ( هیاپ یاتسیا 3  دوخ 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6055909( داتس ) نیبرود بصن  هحفص 68)لیاسو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رامش6055955 ددرت  نیبرود  هاگتسد  هلاسکی 4  یرادهگن  هحفص 60)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تافلخت6056059 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوناب6056074 ناتسوب  رد  هدافتسا  تهج  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 68)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6056173 نیبرود  هحفص 68)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6056184UPS رگشیامن و چیئوس  زنل  ماد  نیبرود  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب6056188 دیدج  سناژروا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 68)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6057204 - دنس میظنت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  هیهت 
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6057233WD-PURPLE دراه ددعکی  + چنیا روتینام 55  هاگتسدکی  + تباث نیبرود  هاگتسد  دیرخ 10
TB6

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6057399 رادم  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030009000015 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   M6412-A لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  زاین  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  رثوک -  عمتجم  شبن  تسپ -  یادهش  یرتم  نابایخ 60  یلع -  دیس  هاش  هدازماما  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3719145679

37179142-025  ، 37179102-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37179115-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 104104
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(( 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

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000060 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
استپ هدننک  هضرع  عجرم   UNITY-EMC یتراجت مان   D32D32AF25 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روهمم و  تسیابیم  امازلا  تسویپ  تسا  زاین  دروم  یمالعا  خیرات  رد  امازلا  الاک  تسا  زاین  دروم  تسویپ  مالقا  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم  ءاهب  مالعتسا  لاطبا  بجوم  هدش  رکذ  تامازلا  تسویپ و  دراوم  تیاعر 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدقن و6056444 تروصب  یشخب  تخادرپ  لحم و  رد  بصن  اب   NAS-QNAP یزاس هریخذ  هاگتسد 
دشاب یم  دیسررس 1404/3/25  اب  زخا 101 دانسازین  یشخب 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6056988 هکبش  زاس  هحفص 79)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6057126 هکبش  زاس  هحفص 79)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " 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

یتسیرورت6057129 دض  دنب  هار  هاگتسدکی  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 105105
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس قاتا  تازیهجت  هیهت 

1101001063000345 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسیپ  ینف  تاعالطا  تاصخشم و 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 110 ھحفص 82 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dtap33k2ktjj4?user=37505&ntc=6055788
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6055788?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم دیدج  تراچ  بایماک  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091070000041 زاین :  هرامش 

دهشم دیدج  تراچ  بایماک  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA60 لدم رورس  دراه  دربراک   Sas هظفحم الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم .  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  تسا .  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  رورس  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هتفرگ  سامت  روپنابرق  سدنهم  بانج   05138026350

9177899191 یتسپ :  دک  بایماک ،  دیهش  حناوس  ناتسرامیب  یسیرخن -  هارراهچ  مالسا -  نایئادف  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38592121-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38592121-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 107107
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هاشنامرک ناتسا  یهاگشناد  داهج  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش  رورس 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005336000010 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دحاو  یروانف  ملع و  کراپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش  - 

یراتخم 09189203230 سدنهم 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراتخم 09189203230 سدنهم 

6715664494 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هچوک  نمهب  هار 22  هس  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31031-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31031-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE2.4TB10K SAS PN;M1457-B21 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000046 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   CHUANGYU هدنزاس عجرم   10K HP 652583-B21 لدم  GB 600 تیفرظ هنایار  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا زوجم  یاراد  - تکرش یبتک  دات  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یت 09183429925- یا  سانشراک  طسوت  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380437-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 108108

HPE2 .4TB10K SAS PN;M1457-B2 1HPE2 .4TB10K SAS PN;M1457-B2 1 رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 109109
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رهشوب قرب  یورین  عیزوت   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   ) G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000110 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههام  هس  تروصب  یلام  رتافد  رد  تبث  اواف و  رتفد  دیئات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  )  ) G10G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 1101 10

رواپ رواپ ،، دراه دراه ،، مرمر رورس   رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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( تسویپ لیاف  قبط  رواپ (  ، دراه ، مر رورس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000217 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
طابترا نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   SAS 12G Enterprise SC Digitally Signed لدم  GB 600 تیفرظ لانرتنیا  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

وات رتسگ 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 16 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
روشک  TRANGO هدنزاس عجرم   TRANGO یتراجت مان   VDC Rack mount power supply 48 لدم  W 300 ناوت  Rackmount هیذغت عبنم  الاک :  مان 

نایراک تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط  رواپ (  ، دراه ، مر رورس  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ تروص  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  تمیق  مالعا 

دشابیم هناماس  بولطم  دنور  همادا  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا 
هطوبرم دحاو  داتزا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  ددع  دادعتب 59  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000202 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   SAS 12G Enterprise SC Digitally Signed لدم  GB 600 تیفرظ لانرتنیا  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

وات رتسگ 
ددع 59 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا  تسویپ  لودج  ساسارب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  همیمض  اضما و  رهم و  - 3 .تسا یمازلا  یتسویپ  دادعت  لودج  دیرخ و  طیارش  تیاعر  - 2

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998611-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- DL380 Generation10 PLUS (Gen10 PLUS رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000886 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روپاگنس هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف رد  یتساوخرد  یاه  یهاوگ  - 09143911713 یگنهامه دشابیم - یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دیدرگ - تسویپ  ینف  تاصخشم  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  تاصخشم 

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ددع   ددع دادعتب  5959   دادعتب دراه   دراه ناونع : : ناونع 1121 12

(-(- DL380 Generation10  PLUS (Gen10  PLUSDL380 Generation10  PLUS (Gen10  PLUS رورس   رورس ناونع : : ناونع 113113
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نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صخشم ربمان  تراپ  اب  شک  یرتاب و  دیرخ  تساوخرد   Battery G7 HP 1GB Flash Backed Cache 534562-B21 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Battery G7 HP 1GB Flash Backed Cache 534562-B21 هدش

1101091819000041 زاین :  هرامش 
نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 380G7 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نکسدرب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربمان تراپ  اب  شک  یرتاب و  دیرخ  تساوخرد   Battery G7 HP 1GB Flash Backed Cache 534562-B21 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 09157345773 اب  سامت  تهج  نکسدرب  رصع  یلو  ناتسرامیب  تهج  Battery G7 HP 1GB Flash Backed Cache 534562-B21 هدش صخشم 

ددرگ لصاح  سامت  این  ینیما 

9681938865 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  جع - ) ) رصعیلو راولب  نکسدرب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55420149-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5542510-051 :: 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

رورس6055788 قاتا  تازیهجت  هیهت  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 81)ناریا  رورس  ( رورس

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

رورس6056013 هحفص 81)دراه  رورس  ( رورس

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

هحفص 81)رورس6056146 رورس  ( رورس

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

6056462HPE2.4TB10K SAS PN;M1457-B21 رورس هحفص 81)دراه  رورس  ( رورس

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

رازفا6056640 مرن  یزادنا  هار  تهج  رورس  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6056843 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   ) G10 هحفص 81)رورس رورس  ( رورس

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

رواپ6056860 ، دراه ، مر رورس  هحفص 81)تاعطق  رورس  ( رورس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 1141 14
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6056996 تاصخشم  قبط  ددع  دادعتب 59  هحفص 81)دراه  رورس  ( رورس

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

6057150(- DL380 Generation10 PLUS (Gen10 PLUS هحفص 81)رورس رورس  ( رورس

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

هنایار6057343 هحفص 81)رورس  رورس  ( رورس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس راشف و  جیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005230 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
سراف جیلخ  رتسگ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA یتراجت مان   MPA لدم لاتیجید  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روسنس راشف و  جیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لخاد  تخاس  اب  تیولوا 

دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 
دشابیم هباشم  دکناریا 

( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 
* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

0130346 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس وو   راشف   راشف جیگ   جیگ ناونع : : ناونع 115115
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنب سوبوتا  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004625 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نغور راشف  روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

یگنشف زویف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
وردوخ ای  لیبوموتا  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 
وردوخ ای  لیبوموتا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

وردوخ روتوم  تراتسا  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
وردوخ ای  لیبوموتا  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 
وردوخ ای  لیبوموتا  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

( روتالوکریس  ) یشدرگ پمپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هتسجرب رشاو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  طیارش  حرش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25132-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زنب زنب سوبوتا   سوبوتا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1161 16
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روسنس6055899 راشف و  هحفص 89)جیگ  روسنس  ( روسنس

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

زنب6056308 سوبوتا  یکدی  هحفص 89)تاعطق  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ص/94 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم اتعبنم رشن  زا   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

oax چیئوس یاه  تینوی  تازیهجت و  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

oaxoax  چیئوس چیئوس یاه   یاه تینوی   تینوی وو   تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1171 17
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  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 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000367 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتویپماک دحاو  دات  دعب  دیرخ  هباشم  دکناریا  هام  3 لا هیوست 2 دشاب  هتشاد  ار  ینیشام  تامدخ  تکرش  داتو  دشاب  لانیجروا  دیاب  لوا  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگ  تمیق  دعبو  هجوت  تاصخشم  هب  افطل  دشابیم  دوجوم  تسویپ  رد  هحفص  رد 2  تاصخشم 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیجلال یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 118118

ینفد ینفد نکفارون   نکفارون غارچ   غارچ قرب -  -  قرب لباک   لباک هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم لصو -  -  لصو وو   عطق   عطق رمیات   رمیات قرب -  -  قرب میسقت   میسقت هبعج   هبعج یراوید -  -  یراوید قرب   قرب ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 1191 19
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ددرگ هئارا  هدش )  یراذگراب  یتسویپ (  تسیل  قبط  یتسیاب  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  یاراد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050154000014 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  نیجلال  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   IP20 تظافح هجرد   A 1000 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  AC عیزوت دربراک   30x70x90 cm زیاس  ACPDB لدم یراوید  قرب  ولبات  الاک :  مان 

کینورتکلا ناین 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارمع ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   PEREX یتراجت مان   GUB-20 لدم  230x230x180 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  راجفنا  دض  قرب  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

هناماس تعنص 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
جاوما اویش  یتراجت  مان  ایسآ  جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  جاوما  اویش  هدنزاس  عجرم   AWB-6A4 لدم یموجن  لصو  عطق و  رمیات  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MEAN WELL هدنزاس عجرم   MEAN WELL یتراجت مان   lrs-200-12 لدم  W 30 ناوت گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
مرا طوطخ  اسر  طابترا  یتارباخم  هدننک 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

مان یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 1 ناوت یجنران  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  ینفد  لدم  ینفد   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 
ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت 

ددع 130 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

m 100 لوط ینف 0202001003  هرامش  فالک  یدنب  هتسب  عون   2x1 mm^2 عطقم حطس   mm 6/6 رطق  PVC شکور سنج  فاطعنا  لباق  قرب  لباک  الاک :  مان 
نادمه لباک  میس و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

فالک 600 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

m 100 لوط ینف 0202001005  هرامش  فالک  یدنب  هتسب  عون   2x2/5 mm^2 عطقم حطس   mm 9/2 رطق  PVC شکور سنج  فاطعنا  لباق  قرب  لباک  الاک :  مان 
نادمه لباک  میس و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

فالک 400 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  هدش )  یراذگراب  یتسویپ (  تسیل  قبط  یتسیاب  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  یاراد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6533119951 یتسپ :  دک  یرادا ،  نامتخاس  یرادرهش  نادیم  نیجلال  رهش  راهب  ناتسرهش  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522061-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34522257-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C9200L-24P 4G-E تاضخشم اب  وکسیس  تروپ  چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000370 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   - ددرگ یم  زیراو  یراک  هتفه  ود  یط  ییاهن  غلبم  داتو  لیوحت  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464214-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور جرب  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000248 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم یزادنا  هار  سیورس و  اهچیئوسورکیم  بصن  هیهت و  دبس  ضیوعت  ای  ریمعت  سکبریگ  بصن  هیهت و  قرب  لباک  اهلسکب  میس  ضیوعت  ژاتنومد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبرغ 33405858 سدنهم  تسیمازلا  لحم  زا  دیدزاب  دشابیم  راکنامیپ  هدعب  اهروتکزورپ  زجب  یفرصم  سانجا  مامت  هیهت  .اهروتکژورپ  لصو  هارمهب 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

C9200L-24P 4G-EC9200L-24P 4G-E  تاضخشم تاضخشم اباب   وکسیس   وکسیس تروپ   تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع 120120

وو سیورس   سیورس اهچیئوسورکیم   اهچیئوسورکیم بصن   بصن وو   هیهت   هیهت دبس   دبس ضیوعت   ضیوعت ایای   ریمعت   ریمعت سکبریگ   سکبریگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت قرب   قرب لباک   لباک اهلسکب   اهلسکب میس   میس ضیوعت   ضیوعت ژاتنومد   ژاتنومد ناونع : : ناونع
اهروتکژورپ اهروتکژورپ لصو   لصو هارمهب   هارمهب ددجم   ددجم یزادنا   یزادنا هار   هار

12 112 1
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تروپ6055862 هکبش 8   KVM هحفص 40)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6056184UPS رگشیامن و چیئوس  زنل  ماد  نیبرود  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6056186oax چیئوس یاه  تینوی  تازیهجت و  هحفص 91)تاریمعت  چیئوس  ( چیئوس

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

ناتسا6056187 تیفرظ  مک  زکارم  چیئوس  یبارخ  عفر  هحفص 40)ینابیتشپ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6056304 هکبش  اتید  هحفص 91)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

غارچ6056789 قرب -  لباک  هیذغت -  عبنم  لصو -  عطق و  رمیات  قرب -  میسقت  هبعج  یراوید -  قرب  ولبات 
ینفد نکفارون 

هحفص 91) چیئوس  ( چیئوس

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

6056846C9200L-24P 4G-E تاضخشم اب  وکسیس  تروپ  هحفص 91)چیئوس 24  چیئوس  ( چیئوس

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

هیهت و6056930 دبس  ضیوعت  ای  ریمعت  سکبریگ  بصن  هیهت و  قرب  لباک  اهلسکب  میس  ضیوعت  ژاتنومد 
اهروتکژورپ لصو  هارمهب  ددجم  یزادنا  هار  سیورس و  اهچیئوسورکیم  بصن 

هحفص 91) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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روتساپ ناتسرامیب  ینامرد  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس گیگ  مر 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093137000058 زاین :  هرامش 

روتساپ ناتسرامیب  ینامرد  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/06 شزادرپ تعرس   i3-540 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دصقم رابنا  لیوحت  دشاب  یم  ههام  یرابتعا 6 تروص  هب  مالقا  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  یاراد  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ینامرهق  یاقا  09137330124 هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج  نمض  رد 

7661655979 یتسپ :  دک  روتساپ ،  ناتسرامیب  نادهاز  مب  هداج  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44319419-034  ، 44319400-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44319410-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   چوس - - چوس گیگ   گیگ مرمر  44 ناونع : : ناونع 122122

وکلبوک وکلبوک یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123
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وکلبوک یکدی  مزاول  ملق  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004637 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
برد ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 15 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نژولاه پمال  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رکار دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

برد ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
برد ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 20 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نژولاه پمال  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دریگ ،  تروص  مالقا  یمامت  یارب  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  الاک ،  ینف  هرامش  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یراجاغآ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

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

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6056128 وی  یپ  یس  چوس - گیگ  هحفص 95)مر 4 چوس  ( چوس

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

وکلبوک6056231 یکدی  مزاول  ملق  هحفص 95)دیرخ 6  چوس  ( چوس

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

یکینورتکلا6056872 هحفص 40)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا تالیش  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم هب  قوف  الاک  طقف  دوشن  یراذگ  تمیق  هباشم  سنج  دامرف  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
AR-1562 نوگرآ رکیپسا  دامرف  هعجارم  تسویپ 

1101003054000161 زاین :  هرامش 
ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1650300025  وکا  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

الاک رابتعا  نتشاد  تروص  رد  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  هجو 60  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  نامزاس  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرقاب سامت 09124138405  هرامش  دشاب  دیاب  تنامض  یاراد  الاک  یراوید  هیاپ  هارمه  هب 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکا وکا وگدنلب   وگدنلب رتویت   رتویت ناونع : : ناونع 124124
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یروهمج تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامز رد  اه و  نلاس  یسنارفنک  یاهنفورکیم  نامزمه و  همجرت  ، یریوصت یتوص و  یاه  هناماس  یربهار  تامدخ  ، تازیهجت نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاسکی تدم  یارب  تاسلج  مسارم و  یرازگرب 

1101004728000033 زاین :  هرامش 
یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یداهنشیپ  لک  تمیق  تیاهن  رد  .ددرگ و  یراذگراب  هناماس  رد  تبث و  یتسویپ  کرادم  لودج  رد  لک  یاه  تمیق  ءزج و  یاه  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یناخ ) یاقآ   ) هرامش 64458990 اب  ینف  تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج  ددرگ .  جرد  هناماس 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458429-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامز نامز ردرد   وو   اهاه   نلاس   نلاس یسنارفنک   یسنارفنک یاهنفورکیم   یاهنفورکیم وو   نامزمه   نامزمه همجرت   همجرت ،، یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص یاه   یاه هناماس   هناماس یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ،، تازیهجت تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
لاسکی لاسکی تدم   تدم یارب   یارب تاسلج   تاسلج وو   مسارم   مسارم یرازگرب   یرازگرب

125125
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لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفرصم هعطق  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004109000016 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبط 

ددرگ لاسرا  میظنت و  یتسویپ  تسیل  رد  روتکاف  زیر  تمیق  هناماس و  رد  ییاهن  تمیق 

5613657958 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یرتسگداد  خ  هر ) ) ینیمخ ماما  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33230289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233082-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکا6056655 وگدنلب  هحفص 97)رتویت  توص  ( توص

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

نامزمه و6056868 همجرت  ، یریوصت یتوص و  یاه  هناماس  یربهار  تامدخ  ، تازیهجت نیمات 
لاسکی تدم  یارب  تاسلج  مسارم و  یرازگرب  نامز  رد  اه و  نلاس  یسنارفنک  یاهنفورکیم 

هحفص 97) توص  ( توص

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

یفرصم6057094 هعطق  یرتویپماک  تازیهجت  هحفص 97)دیرخ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یفرصم یفرصم هعطق   هعطق یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126
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گرزب نارهت  رد  یزرواشک  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 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام  - رنکسا  - رتنیرپ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000098 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتساپ ناتسرامیب  ینامرد  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک مزاول  هکبش  تکوس  روتینام  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093137000060 زاین :  هرامش 

روتساپ ناتسرامیب  ینامرد  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاوس  هنوگره  تهج  دصقم  رابنا  لیوحت  دشاب  یم  ههام  6 تخادرپ یرابتعا  مالقا  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  یاراد  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ینامرهق  یاقا  09137330124 هرامش

7661655979 یتسپ :  دک  روتساپ ،  ناتسرامیب  نادهاز  مب  هداج  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44319419-034  ، 44319400-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44319410-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام  - - رنکسا رنکسا  - - رتنیرپ رتنیرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول هکبش   هکبش تکوس   تکوس روتینام   روتینام لباک   لباک ناونع : : ناونع 128128
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درجورب نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناوخن هداد  رثا  بیترت  اهنآ  زاریغ  دشابیم  تسویپ  لاف  رد  نا  عون  دنرب و  لماک  روطب  تاقلعتم  هیلک  اب  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  لطاب  ودش 

1101090483000048 زاین :  هرامش 
درجورب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لسن وی  یپ  یس  asus h510 دروب ردام  تیاباکیگ  ید 240  سا  سا  دراه  ddr4 تیاباگیگ تشه  مر  وسارف  سوم  دروبیک و   green400w رواپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
gpuus چنیا روتینام 22 لیبق  زا  لماک  روطب  تاقلعتم  مامت  اب  رتویپماک  هاگتسد   hiva ای ava نیرگ سیک  corei310100 10

6916838189 یتسپ :  دک  درجورب ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  نامتخاس  باون  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42512931-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42539001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دناوخن دناوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت اهنآ   اهنآ زاریغ   زاریغ دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ لاف   لاف ردرد   نانا   عون   عون وو   دنرب   دنرب لماک   لماک روطب   روطب تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   لطاب   لطاب ودش   ودش

129129

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

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

زا 110 ھحفص 102 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6056649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  ددرگ .  هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  روتینام ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000221 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   Multix Swing MD لدم یژولویدار  هاگتسد   VT1503 عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

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

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایرهش یعامتجا  نیمات  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 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یتسویپ  کرادم  دافم  تیاعر  لاتف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000278 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یتسویپ  کرادم  دافم  تیاعر  لاتف  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویدار یژولویدار هاگتسد   هاگتسد   VT1503VT1503  عون عون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 130130

تسیمازلا تسیمازلا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم دافم   دافم تیاعر   تیاعر لاتف   لاتف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 110 ھحفص 103 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتساو یتناراگ  یاراد   VGA وHDMI تروپ یاراد   24  " روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002759 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامنرکذ یلاسراروتکاف  شیپرد  هدش  هئارا  یالاکدنربو  تاصخشم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02161640913 یگنهامه نفلت 

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

61640042-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رها مولعلارقاب  یباوختخت  ناتسرامیب 128   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 6  هیدات imed و  ابو  سنالوبمآ  صوصخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093300000048 زاین :  هرامش 

رها مولعلارقاب  یباوختخت  ناتسرامیب 128  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدنزاس  عجرم   VISTA لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5451881151 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  نیکشم -  یهار  هس  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44334008-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44332200-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VGAVGA  وو HDMIHDMI تروپ   تروپ یاراد   یاراد   2424  " " روتینام روتینام ناونع : : ناونع 132132

ههام ههام   66 تخادرپ   تخادرپ وو     imedimed  هیدات هیدات ابو   ابو سنالوبمآ   سنالوبمآ صوصخم   صوصخم ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 110 ھحفص 104 
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ناقلمس هنام و  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوف هدش  تبث  تاصخشم  اب  رتویپماک  سیک  متسیس  هاگتسد  ود  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004192000005 زاین :  هرامش 

ناقلمسو هنام  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

یناهبهب هلا  قلخ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   EN یتراجت مان   32D20 لدم  LCD نویزیولت تومیر  رکیپسا و  دروبیک و  دروبردام و  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
گنس هدننک  هضرع  عجرم  . ABB Co هدنزاس عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   MP200 لرتنک متسیس  دربراک   DSPC 170 لدم هدنزادرپ  درب  الاک :  مان 

رهگ لگ  نهآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
عجرم کدف  هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم   FDK یتراجت مان   U-DIMM لدم  8GB تیفرظ ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   GS60 Gold /16GB /128GB SSD+1TB لدم  note book هارمه هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9451674885 یتسپ :  دک  یوفص ،  باون  هناخشآ خ  ناقلمس ،  هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32924848-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32921431-058 :: 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

روتینام6056176  - رنکسا  - رتنیرپ هحفص 100)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6056279 مزاول  هکبش  تکوس  روتینام  هحفص 100)لباک  روتینام  ( روتینام

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

یناشن6056485 شتآ  هحفص 8)تاودا  قیرح  ( قیرح

رتویپماک رتویپماک سیک   سیک متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 134134
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دشابیم6056611 تسویپ  لاف  رد  نا  عون  دنرب و  لماک  روطب  تاقلعتم  هیلک  اب  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 
.ددرگ یم  لطاب  ودش  دناوخن  هداد  رثا  بیترت  اهنآ  زاریغ 

هحفص 100) روتینام  ( روتینام

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

یژولویدار6056649 هاگتسد   VT1503 عون هحفص 100)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

قاتا6056826 هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ 
یریوصت تراظن  یاه  متسیس  گنیروتینام 

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسیمازلا6056958 یتسویپ  کرادم  دافم  تیاعر  لاتف  هحفص 100)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6057144VGA وHDMI تروپ یاراد   24  " هحفص 100)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ههام6057147 تخادرپ 6  هیدات imed و  ابو  سنالوبمآ  هحفص 100)صوصخم  روتینام  ( روتینام

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

6057233WD-PURPLE دراه ددعکی  + چنیا روتینام 55  هاگتسدکی  + تباث نیبرود  هاگتسد  دیرخ 10
TB6

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتویپماک6057350 سیک  متسیس  هحفص 100)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6056173 نیبرود  هحفص 68)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 2  ره  زا  رتویپماک  مزاول  تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000482000007 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  16 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق دوش و  یراذگراب  متسیس  رد  هدش و  روتکاف  تسیل  قبط   . دش دهاوخن  هداد  خساپ  تروص  نیاریغ  رد  ربتعم  یتناراگ  اب  یتسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  لیوحت  هرادا  رد  هدنشورف و  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک  هتشون و  هناماس  رد  لک 

 : یتسپ دک  یقرشناجیابرذآ ،  ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا  یلصم  یوربور  یناقلاط  نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5137783345

35539612-041  ، 35540070-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35539634-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سوریو6055875 یتنآ  یتینما  رازفا  مرن  یناسرزورب  شزومآ و  ینابیتشپ  یرادهگن   ، بصن  ، دیرخ
دوخ یاه  هنایار  هکبش و  تینما  نیمات  تهج 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6055919 ( تسویپ هب  حرش  کلم (  یلام  هچراپکی  عماج و  رازفا  مرن  هحفص 14)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تامدخ6056097 نیالنآ و  یناوخ  روتنک  یاه  رازفا  مرن  یور   wasp top 10 درادناتسا یزاس  هدایپ 
تلود ناوخشیپ 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بایدر6056174 رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6056283 مادک 2  ره  زا  رتویپماک  مزاول  تسویپ  هحفص 106)هب  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6056359cisco رازفا هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6056364NaviPro رازفا مرن  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ددع ددع   22 مادک   مادک رهره   زازا   رتویپماک   رتویپماک مزاول   مزاول تسویپ   تسویپ هبهب   ناونع : : ناونع 135135
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6056438 طیارشو  تاصخشم  قبط  یهاگدورف  یسکاتو  میس 133  یب  یسکات  هناماس  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6056640 مرن  یزادنا  هار  تهج  رورس  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ششوپ6056704 تحت  قطانم  زاین  دروم  رایس  طابترا  ییویدار  هکبش  هحفص 40)زیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دیوردنا6056837 شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هحفص 14)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یموب6056975 سوریو  یتنآ  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمتسیس6057040 تروص  هب  زوما  نابز  مان  تبث  زا  دعب  سالک  ییاجباج  ناکما  هحفص 14)دنیارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتارباخم6055889 لکد   ) یریوصت تراظن  نیبرود  تیاس  یزادنا 3  هار  بصن و  لمح و  ، دیرخ ، هیهت
 ( هیاپ یاتسیا 3  دوخ 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قاتا6056826 هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ 
یریوصت تراظن  یاه  متسیس  گنیروتینام 

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6057417 تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1100681 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات   1401/09/26 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/10/0313:00:00

mashhad.ir :: عبنم 12:00:001401/10/04عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6056269 :: هرازه هرازه 1401/10/0511:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ وئدیو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 --- یریوصت یتوص و  یاههاگتسد  ناگدنشورف -   1
 --- یا هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف -   2

هبتر دقاف  یبناج  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   3

05131292454 نفلت  :  ترطف    کاپ  یاقآ  .تاکرادت  هرادا  فکمه - هقبط  هعسوت -  نامتخاس  زکرم -  یرادرهش  ادهش - نادیم  دهشم -  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژرپ6056269 هحفص 109)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 136136
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6055916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  تنامض و  یاراد   Epson EB-X49 روتکژورپ وئدیو  تسا ، هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه 

1101030124000045 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-S31 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

یروانف سانشراک  دات  دروم  ربتعم و  یتناراگ  تنامض و  یاراد   Epson EB-X49 روتکژورپ وئدیو  تسا ، هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ودشاب

09124414184 یدمحم یاقآ  سامت  هرامش.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه 

4513859318 یتسپ :  دک  ناجنز ،  نایگنهرف  هاگشناد  یرون -  هلا  لضف  خیش  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770790-024  ، 33444990-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33464702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنامض و6055916 یاراد   Epson EB-X49 روتکژورپ وئدیو  تسا ، هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  ربتعم  یتناراگ 

هحفص 109) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

لقن لقن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ وو   تنامض   تنامض یاراد   یاراد   Epson EB-X49Epson EB-X49  روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو تسا ، ، تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب  

137137
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