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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 18

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 ریت   ریت   22 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   155,670هکس , 000155,670 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,050 , 000148 ,050 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19, 0002 19, سیئوس000 سیئوس کنارف   329,200329,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 85,300هکس , 00085,300 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,200245,200رالد ناتسبرع لایر   92لایر , 00092 , 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 54,860هکس , 00054,860 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,90031 , 900

رایع رایع   1818 یالط   ,14,424یالط 00014,424, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ388,400388,400دنوپ نپاژ نینی   دصکی   235,930235,930دصکی

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6060))

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

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

زا 72 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 72 ھحفص 4 

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


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

ظفاح نازاس  هیتآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  - هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم ات  رثکادح   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388600 :: هرازه هرازه :: 1401/04/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ طیارش  اب  هناماس  هدنهد  هئارا  یاه  تکرش  هب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  رظن  دروم  بو  تحت  نامرد  همیب  عماج  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   3/600/000/000  : نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

یتسپ 1917773499 دک  لوا  هقبط  ابص پ 15  راولب  الدنام  نوسلن  راولب  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت نامرد   نامرد همیب   همیب عماج   عماج هناماس   هناماس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1101104 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nicico.com :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  سپ  یراک  زور  تدم 14  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرسارس همانزور  رد 

5389279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس  سم  عمتجم   LCP لاتیجید میس  یب  هکبش  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: راکرصتخم حرش 

تامدخ حرش  تسیل LOM و  رد  هدش  دیق  یاه  سنسیال  لماک  بصن  هارمه  هب  ( LCP (Link Capacity Plus دم رد  لاتیجید  یاه  میسیب  هکبش  لماک  یارجا 
لاتیجید یاه  میسیب  هکبش  رگید  یاه  هخسن  یریگراک  هب  بصن و  ناونع  چیه  هب   ) .امرفراک هب  لماک  تروص  هب  اه  سنسیال  یاه  تیلباق  اه و  نشپآ  لیوحت  و 

(. تسین لوبق  لباق  هریغ ، دننام IP Site Connect ,Single site connect و 
یاه تیلباق  اه و  نشپآ  لیوحت  تسیل LOM و  رد  هدش  دیق  یاه  سنسیال  لماک  بصن  هارمه  هب   SMARTPTT PLUS CORE هکبش رچپسید  لماک  یارجا 

لوبق لباق   SmartPTT Enterprise دننام رچپسید  رازفا  مرن  رگید  یاه  هخسن  یریگراک  هب  بصن و  ناونع  چیه  هب   ) .امرفراک هب  لماک  تروص  هب  اه  سنسیال 
(. تسین

یهگآ  لصا  رد  لماک  حرش  و ... 
دادرارق غالبا  خیرات  زا  یسمش  هام   4 ارجا : تدم 

راز هرد  سم  ندعم  همشچرس و  سم  عمتجم  ناجنسفر -  ناتسرهش  نامرک ، ناتسا  راک : ماجنا  لحم 

ساسا رب  تاصقانم  رد  تکرش  یارب  یضاقتم  ندوب  تیحالص  دجاو  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  ندوباراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لداعم 6.000.000.000 هصقانم  رد  تکرش  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  هئارا  ییاناوت  تسیز -  طیحم  تشادهب و  ینمیا ، رظنم  زا  ناراکنامیپ  یبایزرا  لمعلاروتسد 

( - لایر درایلیم  شش  لایر ( 

یهگآ نتم  رد  جردنم  یقوقح  ینف و  دراوم  صوصخرد  یلامتحا  تالاوس  هب  ییوگخساپ  ت  ــ هج 034  - یاه 34303405 نفلت  هرا  ــ مش رتشیب  تاعالطا   :: سردآ سردآ
نفلت 34303421-034 و 034-34303417 هرامش  نینچمه  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: dargah.nicico.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCPLCP  لاتیجید لاتیجید میس   میس یبیب   هکبش   هکبش هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 72 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mnnj35jy8c42c?user=37505&ntc=5389279
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5389279?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/04/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رارقتسا  یزاس و  هدایپ  کناب و  راک  بسک و  یاهدنیارف  شزرا  هریجنز  یحارطزاب  یدنب و  هقبط  لیلحت ، ییاسانش ، صوصخرد  هرواشم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهسیورس اهدنیآرف و  لاتیجید  لوحت  هتیمک  لیذ  تاعوضوم  ناریا و  تارداص  هعسوت  کناب  رد   BPMs راک بسک و  یاهدنیارف  تیریدم  هچراپکی 

هام  6 ارجا : راظتنا  دروم  نامز 
تعرس هژورپ  صاخ  فده  .تسا  نانکراک  یلغش  تیاضر  نایرتشم و  تیاضر  شیازفا  تهج  رد  کناب  درکلمع  شیازفا  یزاس و  کباچ  هژورپ : یارجا  فادها 
تیاهن رد  نانکراک ، نایرتشم و  تیاضر  شیازفا  یناسنا ، یورین  درکلمع  زا  یشان  یاهاطخ  شهاک  فلتخم ، یاه  هنیزه  شهاک  راک ، ماجنا  نامز  هب  ندیشخب 

هنیهب یزاسدرادناتسا و  نامزاس ، یاه  تیلاعف  یارجا  تهج  راک  بسک و  یاهدنیآرف  نعت  تهج  کناب  یداهن  تیفرظ  نازیم  یروآدوس و  یدمآراک و  شیازفا 
یاهدنیارف  یزاس 

نانکراک  درادناتسا  فیاظو  حرش  هارمه  هب  نامزاس  یحارط  ندومن  ییارجا  رگیدکی ، اب  طابترا  یرارقرب  متسیس و  کی  کمک  اب  اهدنیارف  فیرعت  راک و  بسک و 
زا هدافتسا  دنمزاین  مزال  تاحالصا  ماجنا  نآ و  یارجا  هب  ندیشخب  تعرس  تهج  هک  دش  دهاوخ  ارجا  کناب  رد  یمیت  طسوت   BPMS هژورپ هژورپ : یارجا  ترورض 

یاهدنیارف دوبهب  فده  اب  هدش  هئارا  تمدخ  حرش  اب  بسانتم  دنیارف ،  راک و  شدرگ  لیلحت  هیزجت و  هنیمز  رد  تسیاب  یم  رواشم  دنشاب و  یم  رواشم  تامدخ 
.دیامن تیاده  ار  کناب  میت  ( BPMS  ) راک بسک و  دنیآرف  تیریدم  زا  هدافتسا  اب  راک  بسک و 

هچراپکی هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  کناب و  راک  بسک و  یاهدنیارف  شزرا  هریجنز  یحارطزاب  هزوح  رد  زورب  یملع و  یاه  هرواشم  هئارا  ینف و  تاصخشم 
یاهدنیارف تیریدم 

BPMS راک بسک و  زاین : دروم  یاهدرادناتسا 
نیناوق و اب  قابطنا  زا  نانیمطا  یارب  دنیارف  یاه  هشقن  داجیا  راک و  بسک و  یاهدنیارف  لیلحت  هیزجتا و  : لیذ یاهدنب  صوصخرد  هرواشم  رظن : دم  یاهیجورخ 

یزاس هچراپکی  یکینورتکلا و  طیحم  رد  اهدنیارف  نویساموتا  زا  نانیمطا  .درکلمع 2 - رب  زکرمت  ظفح  یسارکوروب و  شهاک  ییاراک ، شیازفا  روظنم  هب  تاررقم 
متسیس  اب  اهدنیارف 

زادنا و مشچ  یاتسار  رد  ینامزاس  راتخاس  ددجم  یحارط  اب  ینامزاس  درکلمع  موادم  دوبهب  .اه 3 - دنیارف  اهراک و  یبایدر  تیلباق  شیازفا  دوجوم ، یتایلمع 
یم نامزاس  رد  جرم  جره و  یگتفشآ و  هب  رجنم  هک  یفیعض  یاهدنیارف  دوبهب  ییاسانش و  .زاین 4 - دروم  یاه  یگتسیاش  فیرعت  کناب و  دنمفده  یاه  یژتارتسا 

هب هک  ییاه  تیلاعف  هب  تبسن  ات  دنک  یم  کمک  نامزاس  ناریدم  هب  اهدنیارف  یزاس  لدم  - 6 هطوبرم .  یاهدنیارف  حالصا  یاه و  یراک  یزاوم  ییاسانش  .دنوش 5 -
دنریگب  رظن  رد  ار  یا  هژیو  یاه  همانرب  اه ، تیلاعف  نآ  ءاقترا  شرتسگ و  یارب  دنشاب و  هتشاد  یرتشیب  تقد  زکرمت و  دننک ، یم  کمک  نامزاس  دشر 

لایر  1,000,000,000 ارجا : راظتنا  دروم  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یداژن یلع  دازهب   02181920510 :: 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

وو یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   کناب   کناب راک   راک وو   بسک   بسک یاهدنیارف   یاهدنیارف شزرا   شزرا هریجنز   هریجنز یحارطزاب   یحارطزاب وو   یدنب   یدنب هقبط   هقبط لیلحت ، ، لیلحت ییاسانش ، ، ییاسانش صوصخرد   صوصخرد هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع
اهسیورس اهسیورس وو   اهدنیآرف   اهدنیآرف لاتیجید   لاتیجید لوحت   لوحت هتیمک   هتیمک لیذ   لیذ تاعوضوم   تاعوضوم وو     BPMsBPMs راک   راک وو   بسک   بسک یاهدنیارف   یاهدنیارف تیریدم   تیریدم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا

33
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/53 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/3/30  زا   - 1401/04/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388726 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/04/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدیما  رهشهام –  ناگداش و  نادابآ –  رهشهام –  رهشمرخ ،  زاوها - یاهروحم  تهج  تافلخت  تبث  هناماس  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  بصن  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

 : نفلت فراع  نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ :   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-33365140-33365139-33338641

یلخاد 197  33338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5389983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC-9905962 تراک ریمعت  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

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تافلخت تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 44

PLC-9905962PLC-9905962 تراک   تراک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 55
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نارهت ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/45 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/04/01  زا   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5388742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکنرت  ) هوکزوریف تارباخم  زکرم  هدودحم  رد   AG09 و AG03 هنوبآ هکبش  تیوقت  یلیمکت  حرط  یارجا  حرط  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/44 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/01  زا  دانسا   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5388747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکنرت  ) نهدور دنبراد  هلحم و  تاداس  GPON712 بصن تایلمع  یارجا  حرط  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

AG09AG09  وو   AG03AG03  هنوبآ هنوبآ هکبش   هکبش تیوقت   تیوقت یلیمکت   یلیمکت حرط   حرط یارجا   یارجا حرط   حرط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66

GPON712GPON712 بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا حرط   حرط 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 72 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mjlzzsyt396nz?user=37505&ntc=5388742
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5388742?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sv67tg8r7zlmf?user=37505&ntc=5388747
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5388747?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5388766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم حلاصم و  نیمات  اب  ( 4000314967960  ) حرط هرامش  هب  تشدکاپ  تارباخم  هرادا  هدودحم  رد  هاپس  یصاصتخا  لباک  تایلمع  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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 1401 - 3 - 73 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/1  تلهم   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/4/1  تاکاپ  خیرات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388906 :: هرازه هرازه :: 1401/04/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابص راب  هنایاپ  زکرم  زا  نافیرظ  یتعنص  کرهش  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 :: 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

یصاصتخا یصاصتخا لباک   لباک تایلمع   تایلمع حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 72 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/znw8v85entpmd?user=37505&ntc=5388766
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 11هرامش  - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tic.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388913 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270/000/000/000: دروارب غلبم 

لایر  11/400/000/000  : نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   15/000/000  : دانسا شورف  غلبم 

راک و نواعت ،  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  یهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  لقادح 3  هبتر  اب  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  همانیهاوگ 
دیامن راذگاو  دادرارق  داقعنا  بلاق  رد  یعامتجا ،  هافر 

نابایخ یوربور  نادنخدیس ،  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم   :: سردآ سردآ
88466779 راگنرود :  هقبط 8  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ،  دیهش 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 72-3-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/01  زا  دانسا   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/4/01  زا  دانسا   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388943 :: هرازه هرازه :: 1401/04/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیق هرد و  مرخ  هبعش  نکسم  کناب  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یداه 02433122137 دیعس   :: 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

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرونربیف   یرونربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1010

کناب کناب یرون   یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا 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 72 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rpqbtgaf6hxjv?user=37505&ntc=5388913
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 1401 - 3 - 71 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/1  تلهم   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/4/1  تاکاپ  خیرات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388947 :: هرازه هرازه :: 1401/04/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهبا زاگ  تکرش  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 :: 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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  - 49-3-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/04/01  زا   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388952 :: هرازه هرازه خرومدکدک    - 1401/04/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا رهم  کناب  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 یداه : دیعس   :: 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 یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1212

یرون یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو 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 72 ھحفص 12 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

44-2-1401- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388954 :: هرازه هرازه :: 1401/04/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهنادنز حرط  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

021433122137 :: 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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 1401 - 2 - 23 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/1  تلهم   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/4/1  تاکاپ  خیرات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388956 :: هرازه هرازه :: 1401/04/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدیه ناشنهام - رب - بآ  دورجیا - یتایلام  روما  یرون  ربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 :: 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

یرونربیف یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1414

یتایلام یتایلام روما   روما یرون   یرون ربیف   ربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا 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 72 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t7zgsxpnbdutf?user=37505&ntc=5388954
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  - 19-2-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/4/1 زا : تلهم   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :عبنم ات تلهم   1401/4/1 زا :  - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388960 :: هرازه هرازه :: 1401/04/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیق یماظتنا  یورین  یهدنامرف  داتس  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یداه دیعس   02433122137 :: 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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12-1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/01  زا  دانسا   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/4/01  زا  دانسا   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388962 :: هرازه هرازه :: 1401/04/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ ریسم  مه  یاه   FAT رهبا و هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدورارف  شخپ  تکرش  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یداه 02433122137 دیعس   :: 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

یرونربیف یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1616

نآنآ ریسم   ریسم مهمه   یاه   یاه   FATFAT وو   یرونربیف   یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 72 ھحفص 14 
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  - 75-3-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/04/01  زا   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388963 :: هرازه هرازه :: 1401/04/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ONU.7024  ) کنوپ یرون  وفاک  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 یداه : دیعس   :: 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   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ناتسا  حطس  رد  یصاصتخا  یاهحرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  6/074/700/000: دروارب غلبم 

لایر نیمضت 243/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 :: 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 وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 72 ھحفص 15 
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 74-3-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/06هرامش ات : تلهم   1401/04/01 زا : تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/04/06عبنم  1401/04/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388970 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/04/07دکدک    1401/04/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارنمراک کرهش  مراهچ  موس و  نابایخ  هیدامتعا و  یربنع  نابایخ  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 نفلت : یراذگرب : لوئسم  یداه  دیعس   :: 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

تافلخت5388726 تبث  هناماس  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  بصن  هحفص 8)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5389279LCP لاتیجید میس  یب  هکبش  هژورپ  هحفص 5)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهدنیارف5389679 شزرا  هریجنز  یحارطزاب  یدنب و  هقبط  لیلحت ، ییاسانش ، صوصخرد  هرواشم 
بسک و یاهدنیارف  تیریدم  هچراپکی  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  کناب و  راک  بسک و 

اهسیورس اهدنیآرف و  لاتیجید  لوحت  هتیمک  لیذ  تاعوضوم  راک BPMs و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 72 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009031000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390154 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قبط  نامرک  تاجنودادما  شزومآ  یصصحت  زکرم  شیامه  نلاس  زیهجت  تهج  ریوصت  شخپ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

ریوصت شخپ  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   450,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاشگزابزا لبقزور  ود  یتسیاب  هک  هصقانمرد  تکرش  هدرپس  ناونع  هب  نامرک  رمحا  لاله  تیعمج  مان  هب  تسیاب  یم  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  ناتسا  تیمج  یراد  هنازخ  دحاو  هب  هدش  رهمو  کال  تکاپ  ردو  یتسد  تروصب 
19:00 تعاس : 1401/04/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رمحا لاله  نابایخ   ، نهآ هار  لپ  بنج  (، نارهت هداج   ) یقودص دیهش  راولب  ، نامرک  ، 7618811975 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاجنودادما تاجنودادما شزومآ   شزومآ یصصختزکرم   یصصختزکرم شیامه   شیامه نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت تهج   تهج ریوصت   ریوصت شخپ   شخپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 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 72 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

اسف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12:30  ات  خیرات 1401/3/25  زا   - 1401/04/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12:30  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388950 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15   - 1401/04/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ژوفر یزیمآ  گنر  یروحم و  یکیفارت  یشک  طخ  یارجا  - 

یفرش  روشحلس و  نایوجشناد  ناتسوب  ینارمع  تایلمع  - 

یم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  تبون  ود  رد  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب

:: سردآ سردآ

:: 09177311070 و 09173326537 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

semnan.isipo.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راسمرگ یکناویا و  ددع )  2  ) ناغماد دورهاش ، نانمس ، یتعنص  کرهش  یدورو  یولبات  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافلخت5388726 تبث  هناماس  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  بصن  هحفص 8)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسوب ناتسوب ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع ژوفر -  -  ژوفر یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یروحم   یروحم یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2222

یدورو یدورو یولبات   یولبات یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfayazd.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390115 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رد  ینف  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  لمح  هیهت و  اب  ماوت  هاچ  هقلح  هتسبرادم 36  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( کی دیدجت   ) دزی ناتسرهش 

لایر  1.338.000.000 نیمضت :  غلبم   :: 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

دزی ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یاهلحرم کی  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

abfayazd.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  لمح  هیهت و  اب  ماوت  ژاپمپ  یاههاگتسیا  نزاخم و  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ود دیدجت   ) دزی رهش  حطس  رد  ینف 

زاین دروم  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
924.000.000
رابتعا نیمات  لحم 

یلخاد
ارجا نامز  تدم 

4

:: 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

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

تافلخت5388726 تبث  هناماس  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  بصن  هحفص 8)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2424

هاگتسیا هاگتسیا وو   نزاخم   نزاخم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 72 ھحفص 19 
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دنجریب یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  یزاس  یزاجم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000084 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  داپ  یک  نما  یزاس  یزاجم  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سپس  دوش  اضما  رهم و  لیمکت  زا  سپ  اهتسویپ  هیلک  تمیق و  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  یرادرهش  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت  - ددرگ یراذگراب  هناماس 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  یزاس  یزاجم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000087 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دیوآ یربا  شنایار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف   PVM یزاجم یاهنیشام  تیریدم  یزاس  یزاجم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سپس  دوش  اضما  رهم و  لیمکت  زا  سپ  اهتسویپ  هیلک  تمیق و  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  یرادرهش  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت  - ددرگ یراذگراب  هناماس 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس یزاجم   یزاجم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

-- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   یزاس   یزاس یزاجم   یزاجم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ 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 72 ھحفص 20 
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ناجنسفر بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هناخریبد و  تامدخ  رابنا ، ینابهگن  هرادا ، فیظنت  تامدخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095688000077 زاین :  هرامش 

ناجنسفر بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  مرف  هارمه  هب  هدومن و  اضما  رهم و  ار  مالعتسا  هب  طوبرم  دانسا  یتسیاب  رگ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717914313 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  بالضاف  بآ و  تکرش  اضر ع  ماما  راولب  ناجنسفر  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281001-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34281007-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنیوش یتشادهب و  ، یشیارآ هشوخ  یتنرتنیا  یناسر  عالطا  تیاس  یزادنا  هار  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000031 زاین :  هرامش 

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

دادرارق 1 دادعت : 
1404/04/16 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34645802-026  ، 34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   هناخریبد   هناخریبد تامدخ   تامدخ رابنا ، ، رابنا ینابهگن   ینابهگن هرادا ، ، هرادا فیظنت   فیظنت تامدخ ، ، تامدخ ناونع : : ناونع 2828

هدنیوش هدنیوش وو   یتشادهب   یتشادهب ،، یشیارآ یشیارآ هشوخ   هشوخ یتنرتنیا   یتنرتنیا یناسر   یناسر عالطا   عالطا تیاس   تیاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 72 ھحفص 21 
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نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس زا  ینابیتشپ  لباق  لباترپ (  رگال  اتید  ددع ، کی  یزرواشک  یسانشاوه  عماج  رازفا  مرن  یاراد  تباث  رگال  اتید  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هدزای  رگال  یرت  گرب )  یسیخ 

1101003520000127 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LAMBERECHT یتراجت مان  لدم 9566  یسانشاوه  هاگتسیا  یجراخ  روسنس  فورپ  رتاو  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
ابص قیقد  رازبا  یاه  متسیس  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

روشک  RCS هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  زاگ  تفن و  تعنص  هلول  یگدروخ  خرن  شیامن  تبث و  دربراک   1500E لدم لمح  لباق  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
ادرپ ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  هیلختو  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس روسنس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ لباق   لباق لباترپ (  (  لباترپ رگال   رگال اتید   اتید ددع ، ، ددع کیکی   یزرواشک   یزرواشک یسانشاوه   یسانشاوه عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن یاراد   یاراد تباث   تباث رگال   رگال اتید   اتید دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددع ددع هدزای   هدزای رگال   رگال یرت   یرت گرب )  )  گرب یسیخ   یسیخ

3030

یکیرتکلا یکیرتکلا تالآرازبا   تالآرازبا ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرشب  یکیرتکلا  تالآرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001474 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیسای تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   basic لدم  PDU هیذغت عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
تعنص نازاس  هنیهب  باحس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  هلت  نویساموتا و  یاهولبات  دربراک   SAI210 لدم  analog input تراک الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

رگن فرژ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   INTERFACE یتراجت مان   TELLABS 8100 لدم  EIC یتارباخم هکبش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
نیسای تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   APC یتراجت مان   SYPM10K16H لدم  PX Power Module هیذغت عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

زراب نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   IME هدنزاس عجرم   IME یتراجت مان   IF96003 لدم  PULSE output لدبم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ماکآ  ناروانف  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MX-D14-Module-D22 لدم هتسب  رادم  نیبرود  یتکرح  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

زلف یایند  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   CONTROL UNIT لدم  GB 2 تیفرظ  sd هظفاح تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   REPLATER POWER SUPPLY 4/20 MA تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   VTRON یتراجت مان   RGB لدم  INPUT هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
سراف جیلخ  هراتس  تفن  هدننک  هضرع  عجرم   NEUMANN COMMUNICATION SYSTEMS یتراجت مان   2HE لدم یکیرتکلا  هدننک  تیوقت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرشب  یکیرتکلا  تالآرازبا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریپ یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح دات  اب  ) گنیروتینام متسیس  یارجاو  بصن  - یریوصت شیاپ  نیب  رود  هس  رارقتسا  هج  لکد  یارجاو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  ( یرادناتسا

1101090497000028 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رهشناریپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ لک  1 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
رهشناریپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5781811177 یتسپ :  دک  رهشناریپ ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  راولب  رهشناریپ  ناتسرهش  رهشناریپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222600-044  ، 44223602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44223680-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو بصن   بصن -- یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ نیب   نیب رود   رود هسهس   رارقتسا   رارقتسا هجهج   لکد   لکد یارجاو   یارجاو بصن   بصن ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم و تسیل و  قباطم  نو  یور  هدش  بصن  تازیهجت  تاقلعتم و  هیلک  هارمهب  بالضاف  هکبش  یرتموئدیو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ رد  جردنم  تازیهجت 

1101003203000203 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  روآ  نف  هزیناکم  شواک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SEWBOT لدم بالضاف  هکبش  یرتموئدیو  یسرزاب و  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
روآ نف  هزیناکم  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  دشاب و  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  هدوب و  یدقن  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375522-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-937-PHS-05485-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401-04-021401-04-06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5389296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: 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

نونو یور   یور هدش   هدش بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت وو   تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمهب   هارمهب بالضاف   بالضاف هکبش   هکبش یرتموئدیو   یرتموئدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3333

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERSPROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/5هرامش ات 14  تعاس 9:23  زا  زا 1401/3/30   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5389824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F P.L.C تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003172 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نف یتآ  نومزآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس رگشزادرپ   PG16 لماک تراک  الاک :  مان 

تس 25 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  دیرخ  کالم  هدوب و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  رادیرخ  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

.تسا یمازلا  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  هیارا 
.ددرگ مالعا  هدنزاس  عجرم  روشک و 

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

31313993-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت ناونع : : ناونع 3535

P/F P.L.CP/F P.L.C ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 72 ھحفص 26 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قبط  یجنسناراب  راکدوخ  هاگتسیا  یاهروسنس  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003653000018 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  قبط  یجنسناراب  راکدوخ  هاگتسیا  یاهروسنس  تازیهجت و  - 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
روسنس  22 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  قبط  یجنسناراب  راکدوخ  هاگتسیا  یاهروسنس  تازیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  ساملس -  هداج  رتمولیک 5  جیسب  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5749193395

32716739-044  ، 32416739-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32416751-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنسناراب یجنسناراب راکدوخ   راکدوخ هاگتسیا   هاگتسیا یاهروسنس   یاهروسنس وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3737

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دنرم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  گرب  ربارب  یطابترا  یاه  لاناک  لرتنک و  قرب  یولبات  سپ و  یاب  رتلیف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000076 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناکرس رتلیف   FH 12 وولو نویماک  نغور  سپ  یاب  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

یعیفش دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PI لدم قرب  یولبات  دربراک  لماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  اضما و  رهم و  زا  دعب  ار  اهب  مالعتسا  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهب اهب مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ربارب   ربارب یطابترا   یطابترا یاه   یاه لاناک   لاناک وو   لرتنک   لرتنک قرب   قرب یولبات   یولبات وو   سپسپ   یاب   یاب رتلیف   رتلیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناوال تفن  شیالاپ  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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   SMAR"TRIPLE CURRENT TO FIELBUS CONVERTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000143 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاناک لدبم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5390250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساموتا متسیس  تهج  هکبش  لباک  رتنیرپ و  یتعنص ، هکبش  روتکناک  ییاقلا ، روسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03152573655 یعیفر : مناخ   - 03152576076 یعیفر : سدنهم   :: 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  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SMAR"TRIPLE CURRENT TO FIELBUS CONVERTERSMAR"TRIPLE CURRENT TO FIELBUS CONVERTER ناونع : : ناونع 3939

نویساموتا نویساموتا متسیس   متسیس تهج   تهج هکبش   هکبش لباک   لباک وو   رتنیرپ   رتنیرپ یتعنص ، ، یتعنص هکبش   هکبش روتکناک   روتکناک ییاقلا ، ، ییاقلا روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبوطر جنسامد و  - زاگ تشن  هدنهد  رادشه  روسنس  - یملق رتم   PH- یملق رتم  EC/TDS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609001237 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نگتنور هدننک  هضرع  عجرم   CONSORT یتراجت مان   R362 لدم  EC رتم  PH الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

لادبا یتعنص  یاه  هژورپ  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   EXTREME یتراجت مان   AT-18 لدم زاگ  تشن  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
ایرآ شرع  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   HANNA یتراجت مان   HI98127 یهاگشیامزآ یملق  رتم   PH الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

هدیا هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MASPOWER هدنزاس عجرم   MASPOWER یتراجت مان   C300 لدم یطیحم  جنس  امد  جنس و  تبوطر  الاک :  مان 
هواک رتسگ 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا.ییامنهار  تهج  پاستاو  زاین 09911582504  تروص  رد  هزور  هیوست 45 .هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  رد  روتکاف  راک و  بسک و  زوجم  هیارا  .تدوع  تریاغم = 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31853408-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: 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

تبوطر تبوطر وو   جنسامد   جنسامد -- زاگ زاگ تشن   تشن هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه روسنس   روسنس -- یملق یملق رتم   رتم   PHPH-- یملق یملق رتم   رتم EC/TDSEC/TDS ناونع : : ناونع 4141

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-933-PHS-05456-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/2  زا   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5389302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   HIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ : 

:: 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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52437781 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/03هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/04/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/04/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KMR-2-5K-65A هلعش تشگربزا  یریگولج  ینمیا  هلیسو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HIGH TEMPERATURE GAS DETECTORHIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242

KMR-2 -5K-65AKMR-2 -5K-65A  هلعش هلعش تشگربزا   تشگربزا یریگولج   یریگولج ینمیا   ینمیا هلیسو   هلیسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسفر ناتسرهش  یدادما  رابنا  ییانشورو  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009031000022 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618811975 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  نابایخ  نهآ -  هار  لپ  هب  هدیسرن  یقودص -  دیهش  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32110038-034  ، 32110047-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32110039-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5390255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاغز ردوپ  قیرزت  هژورپ  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  لیمکت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03152573655 یعیفر : مناخ   - 03152573099 هاش : ناهج  سدنهم   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنسفر ناجنسفر ناتسرهش   ناتسرهش یدادما   یدادما رابنا   رابنا ییانشورو   ییانشورو قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4444

لاغز لاغز ردوپ   ردوپ قیرزت   قیرزت هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  زاگ  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 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک تیاضر  اب  نامیپ  هچرتفد  تاجردنم  قباطم  اردص  یناسرزاگ  هیحان  یرادا  نامتخاس  یرتویپماک  هکبش  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092586000058 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

جیکپ 1 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک هنومن  نینچمه 10  دشاب - تامدخ  ینابیتشپ  روظنم  هب  زاریش  رد  هدنیامن  یاراد  رقتسم و  سراف  ناتسا  رد  تسیاب  یم  طیارش  دجاو  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن هئارا  زاریش  رد  دیدزاب  لباق 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209445-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسرزاگ یناسرزاگ هیحان   هیحان یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  یتسویپ  کرادم  رد  جردنم  طیارش  تاصخشم و  دادعتب و  لاو  ریاف   utm هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوب دهاوخ  الاک  یفیک  یمکدات و  و 

1101003759000008 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   NG FIREWALL لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمکدات و یزادنا و  هار  بصن و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  یتسویپ  کرادم  رد  جردنم  طیارش  تاصخشم و  دادعتب و  لاو  ریاف   utm هاگتسد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا راتخم  تاداهنشیپ  شریذپ  ای  در  رد  هرادا  هدوب  هطوبرم  دحاو  طسوت  الاک  یفیک 

5615797377 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  شترا  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33720366-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33718080-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   تخادرپ   تخادرپ یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   جردنم   جردنم طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم وو   دادعتب   دادعتب لاو   لاو ریاف   ریاف   utmutm  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع
دوب دوب دهاوخ   دهاوخ الاک   الاک یفیک   یفیک وو   یمکدات   یمکدات

4747
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لیبدرا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرش  هب  رتنس  اتید  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004041000017 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   IDC یتراجت مان   TDM-428M لدم تروپ  یراد 28  رتنساتید  هتفرشیپ  گنیروتینام  تیلباق  اب  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یرتسگداد  رابنا  ات  لاسرا  هنیزه  ددرگ  لامعا  روتکاف  زیر  ییاهن و  تمیق  دک  ناریا  نیا  هب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف دیق  ار  صلاخ  تمیق  افطل "  دشاب  یم  دیسررس 1403/11/15  هب  یمالسا  هنازخ  دانسا  تخادرپ  لحم 

5619677581 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم   - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33723402-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33723402-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   رتنس   رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4848

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   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   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5389154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  وکسیس  کرام kdt و  یرون  ربیف  لوژام  هیذغت و  عبنم  متیا  3 ناونع : 

14011198 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس وو     kdtkdt کرام   کرام یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام وو   هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم متیا   متیا 33 ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco 4431-isr 4431-sec/k9 هنایار هکبش  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003712000023 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ISR 4431/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک دیهش ،  نابایخ  نارمچ ،  دیهش  یرتم  نابایخ 24   ، روپ عیفش  داشرف  دیهش  راولب  تیریدم ،  یرتم   60  ، دابآ مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6817785584 یتسپ : 

33241362-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241361-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رورس  قاتا  یناسر  زور  هب  روظنم  هب  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003348000047 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لیاف 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  لاس 1403  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  دصرد  دقن و 50  دصرد   50 بصن ،  لیوحت و  زا  دعب  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8198997543 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  یور  هبور  نیورپ -  نابایخ  یادتبا  هلال -  نادیم  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5602421-031  ، 35602421-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35602424-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco 4431- is r 4431-sec/k9Cisco 4431- is r 4431-sec/k9  هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 5050

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا یناسر   یناسر زور   زور هبهب   روظنم   روظنم هبهب   تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  لوژام  لباک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007021000036 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتم ینیتالژ 600  یرون 8  ربیف  لباک  -1 - 

ددع دادعت 6   SFP 10KM-10GBS یرون ربیف  لوژام  -2
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 07633591710 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاشگزاب  خیرات  زا  دعب  هام  تمیق 1  رابتعا 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام وو   لباک   لباک ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم هارمه  هب  نامرک  ناتسا  هیئودراس  هاگتسیارد  بصنو  ناجنسفرزکرمزا  تلو  عبنم 48  لاقتنا  ییارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  طیارشوریداقم  تسرهفاب  قباطم  تساوخرد  )

1101001022000321 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانراهظاو یهاوگ  هئارا  تسا  یمازلا  هناماسرد  هدش  اضماورهم  تمیقزیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  داژن  یمساق  یاقآ   09133436785 ای 03432236111 یاه هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامزرد  هدوزفا  شزرا 

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

32232500-034  ، 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

تلو تلو   4848 عبنم   عبنم لاقتنا   لاقتنا ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APC کرام  UPS هاگتسد کی  ندومن  هربیلاک  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  لیمکت  روتکاف  شیپ  ای  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000045 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/15 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  تامدخ  حرش  قبط  باهذ  بایا و  سیورس و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-769-PHP-06155-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5389423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 07-04-1401 عورش 01-04-1401 - هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  تسویپ - تاصخشم  اضاقت و  قباطم   IT هکبش و تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS هاگتسد   هاگتسد کیکی   ندومن   ندومن هربیلاک   هربیلاک وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5454

ITIT وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  یراذگراب  یتسویپ  لیاف  رد  هدش  هتساوخ  ینف  کرادم  ناگدننک و  تکرش  طیارش  یمامت  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090648000017 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
GOPASS یتراجت مان   GPS 911 لدم وردوخ  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 120 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713815678 یتسپ :  دک  اواف ،  نامزاس  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداعدادح  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37279322-083  ، 37274242-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37296588-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی تدم  هب  یتسویپ  دادرارق  قبط  یرورس  تازیهجت  زا  ینابیتشپ  نادمه و  یتسیزهب  لک  هرادا  ناربراک  هنایار ی  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000103000160 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یراشفا  سدنهم  یاقآ  هارمه 09188105058  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ ساسا   یپیپ   یجیج   ناونع : : ناونع 5656

لاسکی لاسکی تدم   تدم هبهب   یتسویپ   یتسویپ دادرارق   دادرارق قبط   قبط یرورس   یرورس تازیهجت   تازیهجت زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   نادمه   نادمه یتسیزهب   یتسیزهب لکلک   هرادا   هرادا ناربراک   ناربراک هنایار  یی   هنایار یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طقف.دشاب یم  یدقن  تخادرپدشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقفو  هباشمدک  ناریا  نمضرد  تسویپ  مالعتسا  گرب  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناتسا هدننک  نیمات 

1101005117000509 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

دیش ههاس  هدننک  هضرع  عجرم   0104L4 لدم هنایار   CPU لماک نف  الاک :  مان 
تس 89 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  مالعا   . تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لحمرد ...  هیلختو  الاک  یسرزاب  همیب و  لمح و  هنیزه  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناتسا هدننک  نیمات  طقف   . دشاب یم  یدقن  تخادرپ  .دشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقف 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتنیا لانرتنیا هکبش   هکبش تراک   تراک هنایار -  -  هنایار   CPUCPU  لماک لماک نفنف    -  - SCSI  U320SCSI  U320 لانرتسکا   لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه  -  - inin زیاس  1717   زیاس   CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس یب   ADSL اتید مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096456000004 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  دابآرظن  هبعش  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ZYXEL یتراجت مان   DEL1201-T10A/B لدم میس  یب   ADSL اتید مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

دابآ رظن  زربلا ،  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3331797448 یتسپ :  دک  دابآرظن ،  رمحا  لاله  تیعمج  - یبونج ریدغلا  نابایخ  - دابآرظن ناتسرهش  - زربلا ناتسا  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45363555-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45363555-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس میس یبیب     ADSLADSL اتید   اتید مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5959

cat6  UTP taiko netcat6  UTP taiko net تروپ   تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ    - - VOIPVOIP نفلت   نفلت زکرم   زکرم یایا -  -  هرقن   هرقن یکشم -  -  یکشم هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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طقف.دشاب یم  یدقن  تخادرپدشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقفو  هباشمدک  ناریا  نمضرد  تسویپ  مالعتسا  گرب  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناتسا هدننک  نیمات 

1101005117000510 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-M2025CX لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

رازفا نایوگ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   GSX1000 لدم  VOIP نفلت زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   TAIKO NET یتراجت مان   CAT6 UTP لدم هکبش  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   cat6 UTP taiko net تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIKO NET
ددع 2 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  مالعا   . تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لحمرد ...  هیلختو  الاک  یسرزاب  همیب و  لمح و  هنیزه  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناتسا هدننک  نیمات  طقف   . دشاب یم  یدقن  تخادرپ  .دشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقف 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5388510 شیاپ  هحفص 57)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکیرتکلا5388562 هحفص 22)تالآرازبا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5388656 هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدنیوش5388964 یتشادهب و  ، یشیارآ هشوخ  یتنرتنیا  یناسر  عالطا  تیاس  یزادنا  هار  هحفص 19)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لباترپ5389162 رگال  اتید  ددع ، کی  یزرواشک  یسانشاوه  عماج  رازفا  مرن  یاراد  تباث  رگال  اتید  دیرخ 
ددع هدزای  رگال  یرت  گرب )  یسیخ  روسنس  زا  ینابیتشپ  لباق  ) 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ5389189 لیاف  قباطم   nvr هتسبرادم و نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هزوم5389200 زاین  دروم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  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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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رنب5389255 یسکلف و  هحفص 57)رگپاچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاین5389652 دروم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  هبعش  کناب  تسپ   :: 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   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هیامرسو   هیامرسو یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ تسیل   تسیل تساوخرد   تساوخرد تباب   تباب ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش میسن  هبعش  یارب  زاین  دروم  یا  هیامرسو  یفرصم  مالقا  دیرخ  تسیل  تساوخرد  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001603000019 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  بعش  کناب  تسپ  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   PS2 8135 لدم یکشم  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2050  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
یعراز دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ZAIDTEK ELECTRONIC یتراجت مان   PM30 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
لامش یپک  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  نیچ -  هدنزاس  روشک   sharp-allivetti هراک دنچ  یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

کینورتکلا کادآ   AD-QC-MAIN لدم فص  لرتنک  یهد  تبون  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
یدیلوت و هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet M2727nfs MFP Printer لدم یرزیل  سکاف  یپک و  رنکسا و  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
یدمحم لیلج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TCL یتراجت مان   TY LYR8011X لدم هداتسیا  نکدرسبآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

تعنص اراپ  هدنزاس  عجرم   NCS 700 لدم هداتسیا  رامش  لوپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   PANINI یتراجت مان   Vision XP لدم کچ  یکیناکم  ورتکلا  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لودجرد  جردنم  هصقانم  یصاصتخا  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک برغ ،  بعش  تیریدم  کناب  تسپ  - ناودنک هچوک  شبن  - یهلا تاجنداتسا  نابایخ  یوربور  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1136931133 یتسپ : 

81562729-021  ، 66720606-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66720505-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانبھوک یتعنص  هیحان  رد  یلصا  نابایخ  ییانشور  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000074 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش و لیمکت  لیاف  هئارا  مدع  .دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  سپس  هدومن و  هعلاطم  ار  تسویپ  یاھلیاف  دیاب  هدنھدداھنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دھاوخن  رارق  یسررب  دروم  یقلت و  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  هتساوخ  دراوم 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لگدیب نارآ  رذگرانکروحم  یشک  طخو  یکیفارت  ینمیا و  مئالع  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003444000036 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

لگدیب نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8169859471 یتسپ :  دک  دابآ ،  تداعس  نابایخ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36681068-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36699681-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانبھوک نانبھوک یتعنص   یتعنص هیحان   هیحان ردرد   یلصا   یلصا نابایخ   نابایخ ییانشور   ییانشور نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6262

لگدیب لگدیب نارآ   نارآ رذگرانکروحم   رذگرانکروحم یشک   یشک طخو   طخو یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس تاسیساتو  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000086000008 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   KEMWIE یتراجت مان   S-560C لدم یریوصت  نوفیآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

قرب نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  جارس  حرط   W 60 ناوت یدیشروخ   LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
امن ناهج  رصن  کیئازوم  یدیلوت   20x15 cm داعبا اشون  حرط  هربیو  یطایح  کازوم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

کلب داوجدمحم  هدننک  هضرع  عجرم   in 1 رطق  cm 100 زیاس یدالوف  رپوت  هدرن  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ASSA هدنزاس عجرم   S514/12 لدم یقرب  لفق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

یسایق نسحدمحم  هدننک  هضرع  عجرم   IDEAL یتراجت مان  ینهآ  سنج  لدم 640   cm 12 زیاس یطایح  برد  لفق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نانمس نازاس  کینورتکلا  عیانص   w 32 یباتفآ روتکژرپ  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

سراپ نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  یتراجت  مان   PANA 31 لدم کیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نامیا هدننک  هضرع  عجرم  درفنمداژن  نایدمحا  نامیا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   5/5x2 m داعبا  PVC موینیمولآ و سنج  ینوئدراکآ  ییوشک  رد  الاک :  مان 

درفنمداژن نایدمحا 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیسررس خیرات  هب  قاروا  ترئصب  دصرد  یدقن و60 دصرد  تروصب 40 قوف  تامدخ  هئارا  غلبم  تخادرپو  دابآ -  مرخ  ناتسرهش  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  1403/06/24 و1403/10/24 

6814993473 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  راولب  یاهتنا  نمهب  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33206501-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226506-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس تاسیساتو   تاسیساتو تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 6464
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زگردنب یرادرهش   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090758000006 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  زگردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرتم یتناس  لدم 105  گرزب  زیاس  ینمیا  هکشب  - 

هناخ کت  رالوس  نز  کمشچ  غارچ 
یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 

ددع  20 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

زگ ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدیدرگرابتعا  نیمات  یباسحیذ  لحم  زا  یدقن  تروصب  لایر  نویلیم  غلبم 180  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم تروص  سانجا  لیوحت  زا  دعب  باسح  هیوست  ددرگ و  جرد  هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  اهتمیق  انمض  دشاب  یم  هدنشورف  اب  لیوحت  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

سامت 09113731754 دریذپ 

4871616736 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  هاگتسیا  یور  هب  ور  قداص ، رفعج  ماما  نابایخ  زگ ،  ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34362140-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34362043-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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سراف تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  تسیز (  طیحم  نامزاس  یوس  زا  هدش  مالعا  لمعلا  روتسد  ساسا  رب  تسویپ و  تمرف  اب  ولبات  ددع  دادعت 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101003104000056 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  تاصخشم  تسیز (  طیحم  نامزاس  یوس  زا  هدش  مالعا  لمعلا  روتسد  ساسا  رب  تسویپ و  تمرف  اب  ولبات  ددع  دادعت 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134753357 یتسپ :  دک  تشهبیدرا ،  هاراهچ  شبن  نیطسلف  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32377753-071  ، 32317753-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318630-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف تاصخشم   تاصخشم تسیز (  (  تسیز طیحم   طیحم نامزاس   نامزاس یوس   یوس زازا   هدش   هدش مالعا   مالعا لمعلا   لمعلا روتسد   روتسد ساسا   ساسا ربرب   وو   تسویپ   تسویپ تمرف   تمرف اباب   ولبات   ولبات ددع   ددع   2 020 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ

6666

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

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

زا 72 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gkvt7na894wmz?user=37505&ntc=5389120
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5389120?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ / هدنشورف اب  یربراب  بصن و  هنیزه  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  امنهار  ولبات  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ههام  ود 

1101095112000189 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cm 75 زیاس دیفس  زبس و  گنر  هریاد  لکش  هلاس  رمع 7  اب  گنربش  تعرس  تیدودحم  عفر  یلیر  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههام  ود  تخادرپ  / هدنشورف اب  یربراب  بصن و  هنیزه  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  امنهار  ولبات  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ // هدنشورف هدنشورف اباب   یربراب   یربراب وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه // هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // تسویپ تسویپ یاهتساوخرد   یاهتساوخرد قبط   قبط امنهار   امنهار ولبات   ولبات عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   ههام   ههام ودود  
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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 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  رد  دوجوم  یاه  لیردراگ  حالصا  ندیچرب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000030 زاین :  هرامش 

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

مالعتسا 1 دادعت : 
1401/06/02 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

لیبدرا لیبدرا ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم ردرد   دوجوم   دوجوم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ حالصا   حالصا وو   ندیچرب   ندیچرب ناونع : : ناونع 6868
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روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج خیرات 1403/8/21 هب  001 ازخادانسازارابتعا نیمات  هیوست  هدننک  نیماتاب  لاسرا  هنیزه  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151506958 هطوبرم سانشراکاب  سامت 

1101090964000025 زاین :  هرامش 
روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   RD985 لدم  MHz 470-400 سناکرف ییویدار  هدننک  رارکت  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
ایشرپ جوم  اسر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HYTERA هدنزاس عجرم   MD785G لدم ییوردوخ  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313776564 یتسپ :  دک  داتس ،  هرامش 2  نامتخاس   – یزار نابایخ  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43307174-051  ، 43307131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43307307-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف ییویدار   ییویدار هدننک   هدننک رارکت   رارکت میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 72 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nstzl6s2ra7hv?user=37505&ntc=5389645
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5389645?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نالگهد یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- یتسویپ تسیل  ساسارب  صوصخم  رنیت  درز و  زمرق و  یئزجود  گنر  درز و  دیفس و  زاتمم  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090595000087 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیوزق یمیش  گنرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتیل  یدنب  هتسب  دقاف  یکیفارت  رنیت  الاک :  مان 

رتیل 880 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  بلح  گنر 2011960  دک  درز  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 5600 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  - یتسویپ تسیل  ساسارب  صوصخم  رنیت  درز و  زمرق و  یئزجود  گنر  درز و  دیفس و  زاتمم  یکیفارت  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  تخادرپ  هرقف  هس  یط  یقبام  دقن  نآ 150  هجو  زا 

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر 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   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-- یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب صوصخم   صوصخم رنیت   رنیت وو   درز   درز وو   زمرق   زمرق یئزجود   یئزجود گنر   گنر وو   درز   درز وو   دیفس   دیفس زاتمم   زاتمم یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 7070

یرادهار یرادهار هرادا   هرادا تهج   تهج ینابایخ   ینابایخ ییانشور   ییانشور مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تالو هم  یرادهار  هرادا  تهج  ینابایخ  ییانشور  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030147000005 زاین :  هرامش 

دابا ضیف  تالو    هم  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوک رهم  اکین  هدننک  هضرع  عجرم  ریوک  رهم  اکین  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 3 زیاس  NMK-OSH-300 لدم یدالوف  سنج  ینابایخ  غارچ  وزاب  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

راختفا هرهاط  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  هرقرق  نیفلوا  یلپ  شکور  سنج   1/5x2 mm^2 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 150 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
لباک افلآ  یتراجت  مان  یرتم  هرقرق   4x35+2x25 mm^2 عطقم حطس   XLPE قیاع سنج  موینیمولآ  یداه  سنج  فیعض  راشف  رادهگندوخ  قرب  لباک  الاک :  مان 

سراپ تعنص  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم 
رتم 1000 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
ناهفصا قرب  ششوک  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 9/200   m 9 عافترا قرب  لاقتنا  دربراک  درگ  ینامیس  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

فلا یروآ  نف  انشور  هدننک  هضرع  عجرم  فلا  یتراجت  مان   EVAN-150 لدم  W 150 ناوت  LED ینابایخ غارچ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دیسررس 1403/10  اب  قاروا  لحم  زا  دنس  رابتعا  و  دشاب .  یم  هرادا  طسوت  تساوخرد  عوضوم  مزاول  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9531853113 یتسپ :  دک  هنهم ،  میدق  هداج  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56725001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56724567-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

متسیس5388666 یارجاو  بصن  - یریوصت شیاپ  نیب  رود  هس  رارقتسا  هج  لکد  یارجاو  بصن 
گنیروتینام

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زا 72 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4teks5r9h5v2x?user=37505&ntc=5390078
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5390078?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باتک گت  تاناما - راکدوخ  زیم   - RFID یتظافح - تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اسرذآ رازفا  مرن  اب  قبطنم  مهم :

1101000395000045 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

( تیگ  ) یدورو برد  لرتنک  تازیهجت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
( ییویدار سناکرف  صیخشت   ) RFID بسچرب رگپاچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

( یلسع زیم   ) یتسد رانک  زیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
یتینما گت  الاک :  مان 

هتسب 18000 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ.لحم  رد  ناگیار  لاسرا  لیوحت و  تسویپ .) قباطم  ) دشاب ربتعم  یتناراگ  درادناتسا و  یاراد  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینوناق یلام و  یرادا  لحارم  یط  طوبرم و 

6517838695 یتسپ :  دک  نشور ،  یدمحا  یفطصم  دیهش  غابراهچ  شهوژپ  هارراهچ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380699-081  ، 38380919-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380699-081 :: 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

اسرذآ اسرذآ رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   قبطنم   قبطنم مهم : : مهم باتک   باتک گتگت   تاناما - - تاناما راکدوخ   راکدوخ زیم   زیم  -  - RFIDRFID یتظافح - - یتظافح تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعلاطم  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادگنربش رتم  موب 5  اب  ییوزاب  دنبهار 

1101091916000019 زاین :  هرامش 
نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هداز هللا  دبع  نیسح  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رجف  دهشم  هدنزاس  عجرم   m 6 لوط ییوردوخ  ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکینورتکلا  یوزاب  اب  دنب  هار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  یاراد   start/stop یتسش اب  لرتنک  یاراد  / نک صالخ  مرها  یاراد  / هیناث درکلمع 6  نامز  / تلو یدورو 220  اب  یکینورتکلا  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا   09183151540 سانشراک اب  سامت  / هام کی  تدم  رد  تخادرپ  دشابیم / هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه  زور / درادناتسا  و 

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: 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

متسیس5388666 یارجاو  بصن  - یریوصت شیاپ  نیب  رود  هس  رارقتسا  هج  لکد  یارجاو  بصن 
گنیروتینام

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5388674 تاسیساتو  هحفص 46)تاریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رادگنربش رادگنربش رتم   رتم   55 موب   موب اباب   ییوزاب   ییوزاب دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 72 ھحفص 57 
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نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانا ناتسرهش  یریوصت  شیاپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004393000160 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  طابترا  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  ددرگ و  تسویپ  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسیاب  یم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618979663 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یروهمج -  راولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32818505-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32818508-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
زربلا

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( شیامن هیاپ   ) هینامیلس خاک  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003742000038 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ییا هژورپ  1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدعدوش تسویپ  تکرش  کرادم  لکدشابیم  تسویپ  تامدخ  حرشرد  یصاصتخا  طیارشدوش  تسویپورهم  لیمکت  امازلا  یتسویپ  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنب ب 001 ازخا یلم  هنازخ  قاروا  تخادرپدشابیم  ندش  دودرم  هلزنم  هب  کرادم  تسویپ 

 : یتسپ دک  لک ،  هرادا  یزرواشک ،  سیدرپ  یقرش  برد  بنج  ع ، )  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  نارمچ ،  دیهش  راولب  جرک ،  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3158765613

32801198-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32829123-026 :: 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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7474

 ( ( شیامن شیامن هیاپ   هیاپ  ) ) هینامیلس هینامیلس خاک   خاک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 72 ھحفص 58 
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  یتساوخرد  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096123000005 زاین :  هرامش 

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5364-PB/J 5MP لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPB431T لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D25ST20V لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B255 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  یتساوخرد  ردروکر  اه و  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 72 ھحفص 59 
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  دیئات  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  اهالاک  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096123000007 زاین :  هرامش 

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   CH 16 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   IP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPB431T لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPB431R-Z6 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دیئات  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود 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 72 ھحفص 60 
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب   P2A4W لدم هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096123000006 زاین :  هرامش 

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب   P2A4W لدم هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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

.دشاب .دشاب یمیم   لوبق   لوبق دروم   دروم رازفا   رازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ تکرش   تکرش یتناراگ   یتناراگ اباب     P2A4WP2A4W  لدم لدم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  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 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم   nvr هتسبرادم و نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003321000023 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   VC-600F لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   BC-600R لدم تباث  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 36 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یتسویپ  لیاف  رد  دوجوم  مالقا  کالم  تسا و  هدش  باختنا  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یقرشناجیابرذآ ،  ناتسا  کالما  ودانسا  تبث  لک  هرادا  مشاه -  جاح  هچوک   - تعاس نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5133983431

35261771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35261784-041 :: 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

ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر 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   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم   nvrnvr  وو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

هزوم هزوم زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تارابتعا 1400 یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  ناتسجب  هزوم  زاین  دروم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004621000058 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
پاچ دیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   JHF INTERNATIONAL HOLDING LIMITED هدنزاس عجرم   V3306FS لدم رنب  یسکلف و  رگپاچ  الاک :  مان 

نادام گنه 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
پاچ دیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   JHF INTERNATIONAL HOLDING LIMITED هدنزاس عجرم   S8-3304F لدم رنب  یسکلف و  رگپاچ  الاک :  مان 

نادام گنه 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 305 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 40 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   WONWOO ENGINEERING CO LTD هدنزاس عجرم   WH-5100 لدم تباث  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M110F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PARADOX یتراجت مان   NV500 لدم ریگدزد  متسیس  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
ناتسجب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  طیترم  زوجم  یاراد  یوضر  ناسارخ  یموب  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184973117 یتسپ :  دک  یقداص 21 و 23 ،  دیهش  نیب  یقداص -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269501-051  ، 37263310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37258553-051 :: 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

ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

رنب رنب وو   یسکلف   یسکلف رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  حرش  قباطم  انیع  تامدخ  حرش  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004621000057 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
پاچ دیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   JHF INTERNATIONAL HOLDING LIMITED هدنزاس عجرم   S8-3304F لدم رنب  یسکلف و  رگپاچ  الاک :  مان 

نادام گنه 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
پاچ دیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   JHF INTERNATIONAL HOLDING LIMITED هدنزاس عجرم   V3306FS لدم رنب  یسکلف و  رگپاچ  الاک :  مان 

نادام گنه 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 305 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 40 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   WONWOO ENGINEERING CO LTD هدنزاس عجرم   WH-5100 لدم تباث  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M110F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PARADOX یتراجت مان   NV500 لدم ریگدزد  متسیس  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
ناتسجب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  طیترم  زوجم  یاراد  یوضر  ناسارخ  یموب  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184973117 یتسپ :  دک  یقداص 21 و 23 ،  دیهش  نیب  یقداص -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269501-051  ، 37263310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37258553-051 :: 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

زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر 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   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارابتعا 1400 یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  دابیات  هزوم  زاین  دروم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004621000059 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
پاچ دیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   JHF INTERNATIONAL HOLDING LIMITED هدنزاس عجرم   V3306FS لدم رنب  یسکلف و  رگپاچ  الاک :  مان 

نادام گنه 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
پاچ دیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   JHF INTERNATIONAL HOLDING LIMITED هدنزاس عجرم   S8-3304F لدم رنب  یسکلف و  رگپاچ  الاک :  مان 

نادام گنه 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   WONWOO ENGINEERING CO LTD هدنزاس عجرم   WH-5100 لدم تباث  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 40 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M110F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دک  دنشاب  یم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  هطوبرم  فنص  زا  طبترم  زوجم  یاراد  یوضر  ناسارخ  یموب  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ حرش  قباطم  انیع  الاک  حرش  دشاب  یم  هباشم 

9184973117 یتسپ :  دک  یقداص 21 و 23 ،  دیهش  نیب  یقداص -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269501-051  ، 37263310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37258553-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5389892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   - یزادنا هارو  بصن  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003343000090 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84383110   DSLR-A350K E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09132206649 ددرگ  هبساحم  دیرخ  تردق   . ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ازخا 002  .  1403/10/24 هنازخ دانسا  لحم  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8169653848 یتسپ :  دک  رگراک ،  بیرج خ  رازه  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37723929-031  ، 36693159-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36693159-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383
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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 " ) " ) b m sb m 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

یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003597000014 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  مزاول  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیرتکلا5388562 هحفص 22)تالآرازبا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس5388666 یارجاو  بصن  - یریوصت شیاپ  نیب  رود  هس  رارقتسا  هج  لکد  یارجاو  بصن 
گنیروتینام

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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(( 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 دادعت  00   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

UT7/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: later than 08:00 on Saturday,25 June 2022,A.M.هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5390145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

is planning to allocate a part of its Prilled Urea product in spot form to interested reputabl.companies active in Urea یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
market

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

its :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5390145is planning to allocate a part of its Prilled Urea product in spot form to
interested reputabl.companies active in Urea market

هحفص 68) )  itsits

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

یتسویپ5389189 لیاف  قباطم   nvr هتسبرادم و نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

is  planning to allocate a part of its  Prilled Urea product in spot form to interested reputabl.companiesis  planning to allocate a part of its  Prilled Urea product in spot form to interested reputabl.companies ناونع : : ناونع
active in Urea marketactive in Urea market

8585
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ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشتآ 1- هرا  نیتویگ 2- شوج 4- هطقن  شوج  -2 گیت شوج  یروتالگر 2 - شوج  سرپ 2 - هاگتسد  نک 4- مخ  - 1 ریافیتکر شوج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیسررس 23/7/1403 اب  و)  ) دنب هنازخ  دانسا  لیاف و  ربارب 

1101003790000055 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هزاس اراک  شرب  شوج و  تکرش  هدنزاس  عجرم   LHC630 لدم یروتسیرت  زاف  هس  ریافیتکر  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
هداز نموم  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TIG-500A لدم نوگرآ  شوج  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

سراپ ناینب  دابآ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   MC8 لدم یتسد  یسنارت  شوج  هطقن  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
هزاس اراک  شرب  شوج و  تکرش  هدنزاس  عجرم   KTW400 لدم گیت  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

یدمحمریش هلازیزع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KELETRI یتراجت مان  لدم 45/50/60/63  یموینیمولآ  هلول  سرپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
ریوک صیخرت  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم   TUBIBAND یتراجت مان   CT-364-04/05 لدم یکیتسالپ  هلول  نک  مخ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم   SAW STEEL MILLING CUTER یتراجت مان   2/5x32x315 cm زیاس  FR.SC لدم تازلف  شرب  یشتآ  هرا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
روصنم تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   POWER MAN یتراجت مان   CUB لدم یسم  هنیش  نیتویگ  شرب  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شوج 4- هطقن  شوج  هاگتسد  -2 گیت شوج  هاگتسد  یروتالگر 2- شوج  هاگتسد  سرپ 2- هاگتسد  نک 4- مخ  هاگتسد  -1 ریافیتکر شوج  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیسررس 23/7/1403 اب  و)  ) دنب هنازخ  دانسا  بلاق  رد  تسویپ و  هدش  نکسا  لیاف  طیارش  تاصخشم و  ربارب  یشتآ 1- هرا  نیتویگ 2-

7916785519 یتسپ :  دک  نایوجشناد ،  هاگباوخ  تشپ  نیطسلف  ینیمخ -  ماما  نادیم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346224-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ربارب ربارب -- 11 یشتآ   یشتآ هرا   هرا -- 22 نیتویگ   نیتویگ -- 44 شوج   شوج هطقن   هطقن شوج   شوج -- 22 گیت گیت شوج   شوج - - 22 یروتالگر   یروتالگر شوج   شوج - - 22 سرپ   سرپ هاگتسد   هاگتسد -- 44 نکنک   مخمخ   - - 11 ریافیتکر ریافیتکر شوج   شوج ناونع : : ناونع
دیسررس  23/7/140323/7/1403 دیسررس اباب   (( وو  ) ) دنب دنب هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا وو   لیاف   لیاف
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطقن5388572 شوج  -2 گیت شوج  یروتالگر 2 - شوج  سرپ 2 - هاگتسد  نک 4- مخ  - 1 ریافیتکر شوج 
دیسررس 23/7/1403 اب  و)  ) دنب هنازخ  دانسا  لیاف و  ربارب  یشتآ 1- هرا  نیتویگ 2- شوج 4-

هحفص 68) )  w imwim

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " 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

لاغز5390255 ردوپ  قیرزت  هژورپ  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 29)لیمکت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

ناجنسفر5389896 ناتسرهش  یدادما  رابنا  ییانشورو  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  هحفص 29)ریمعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

تافلخت5388726 تبث  هناماس  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  بصن  هحفص 8)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

تافلخت5388726 تبث  هناماس  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  بصن  هحفص 8)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " 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

هزوم5389200 زاین  دروم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رنب5389255 یسکلف و  هحفص 57)رگپاچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

هزوم5389200 زاین  دروم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رنب5389255 یسکلف و  هحفص 57)رگپاچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاین5389652 دروم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " 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

هزوم5389200 زاین  دروم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رنب5389255 یسکلف و  هحفص 57)رگپاچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاین5389652 دروم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

نامتخاس5388674 تاسیساتو  هحفص 46)تاریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رادگنربش5389185 رتم  موب 5  اب  ییوزاب  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رادگنربش5389185 رتم  موب 5  اب  ییوزاب  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس5388535 یزاجم  رازفا  مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اسرذآ5388589 رازفا  مرن  اب  قبطنم  مهم : باتک  گت  تاناما - راکدوخ  زیم   - RFID یتظافح - یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5388809- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  یزاس  یزاجم  رازفا  مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5388945 مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هناخریبد و  تامدخ  رابنا ، ینابهگن  هرادا ، فیظنت  تامدخ ،
هکبش

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لباترپ5389162 رگال  اتید  ددع ، کی  یزرواشک  یسانشاوه  عماج  رازفا  مرن  یاراد  تباث  رگال  اتید  دیرخ 
ددع هدزای  رگال  یرت  گرب )  یسیخ  روسنس  زا  ینابیتشپ  لباق  ) 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5389279LCP لاتیجید میس  یب  هکبش  هژورپ  هحفص 5)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرون5389380 ربیف  لوژام  هحفص 32)لباک و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رادگنربش5389185 رتم  موب 5  اب  ییوزاب  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 72 ھحفص 72 
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