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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

140 1140 1 ریت   ریت   1818 هبنش   هبنش 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   150هکس ,200 , 000150 ,200 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   142هکس , 100 , 000142 , 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 15,8002 سیئوس15,800 سیئوس کنارف   322کنارف , 100322 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,580 , 00082 ,580 , اداناک000 اداناک رالد   ,243رالد 100243, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   91لایر , 07091 , 070

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,340 , 00052 ,340 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,40031 ,400

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,838,00013,838,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ378,840378,840دنوپ نپاژ نینی   دصکی   232دصکی ,320232 ,320

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
((22))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6262))

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

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

زا 62 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 19  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 47

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

( 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  • --

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

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

زا 62 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 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 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( 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 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( 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 

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

زا 62 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

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

زا 62 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003740000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471066 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بارس ) نابرهم  ندعم  ) یکاروخریغ کمن  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( بارس نابرهم  ندعم  ) یکاروخریغ کمن  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   850,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/08/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکاروخریغ یکاروخریغ کمن   کمن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 62 ھحفص 5 
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تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... قرب Main Distribution Panel/Distribution Panel و ولبات  هعسوت  - 

یتسویپ لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101000003000038 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

: راکنامیپ باختنا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: ریز یاه  تیلاعف  هنیمز  همه  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یراکنامیپ  تیحالص  همان  یهاوگ  یاراد 

طبترم راک  هقباس  نسح  یاراد  نارهت و  رد  عقاو  رتفد  لقادح 5 ؛ هیاپ  اب  تاطابترا  هینبا -  نامتخاس و  تازیهجت -  تاسیسات و 

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81762192-021  ، 88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو   Main Dis tribution Panel/Dis tribution PanelMain Dis tribution Panel/Dis tribution Panel قرب   قرب ولبات   ولبات هعسوت   هعسوت یراذگاو -  -  یراذگاو ناونع : : ناونع 22
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یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نیالنآ  تروص  هب  ناتسبات  مرت  یاهسالک  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000035 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اپن  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  طخرب  تاسلج  رانیبو و  یزاجم و  سالک  یرازگرب  ناونع  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رصع تاعالطا  کاوژپ  نیون  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  نیالنآ  تروص  هب  ناتسبات  مرت  یاهسالک  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسلج تاسلج وو   رانیبو   رانیبو وو   یزاجم   یزاجم سالک   سالک یرازگرب   یرازگرب ناونع   ناونع بوبو   تحت   تحت هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 33
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تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - اواف تینما  راتخاس  یسررب  اواف -  یراپس  نورب  یاهدادرارق  هیلک  یسررب  لماش -  هنایار  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  اواف و ...  حوطس  هیلک  رد  تینما  یاه  لرتنک  اه و  تسایس  یسررب 

؛ تسویپ یاهلیاف  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا 

.ددرگ هئارا  عماج  بسانم و  لازوپورپ  امتح  نآ  ساسا  رب  ددرگ و  لومعم  تسویپ  یاه  لیاف  یاوتحم  هب  مزال  هجوت  افطل 
1101000003000037 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

رد ددرگ ) رکذ  هناگادج  هام  ره  یارب  میقم  یورین  هنیزه   ) بیترت نامه  هب  تمیق  زیلانآ  نآ و  یاه  شخب  کیکفت  هب  هژورپ  لک  ینامز  زیلانآ  هلمج  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  تکرش  یتفایرد  یتینما  یاه  یهاوگ  ینف و  کرادم  هیلک  ددرگ و  هئارا  لازوپورپ 

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81762192-021  ، 88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسررب یسررب اواف -  -  اواف یراپس   یراپس نورب   نورب یاهدادرارق   یاهدادرارق هیلک   هیلک یسررب   یسررب لماش -  -  لماش هنایار   هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
اواف اواف حوطس   حوطس هیلک   هیلک ردرد   تینما   تینما یاه   یاه لرتنک   لرتنک وو   اهاه   تسایس   تسایس یسررب   یسررب اواف -  -  اواف تینما   تینما راتخاس   راتخاس
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یرادا تلادع  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000078 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هچراپکی  یاهرازفا  مرن  یاقترا  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

51203845-021  ، 46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هعسوت  تکرش  تسارح  اهرورس  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001091000063 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079287-021  ، 23079102-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22028081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 55

تسارح تسارح اهرورس   اهرورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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یزاس یصوصخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لاتروپ تیرپسا   ) دنمشوه ینامزاس  لاتروپ  رازفا  مرن  هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000033 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  صاخ  طیارش  نتم  رد  جردنم  دراوم  تیاعر  دشاب ** یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1465831135 یتسپ :  دک  رصن ،  نامتخاس  ناتسهم - خ  نیمز - ناریا  خ   - برغ کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88089901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000271 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

1365 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه ینامزاس   ینامزاس لاتروپ   لاتروپ رازفا   رازفا مرن   مرن هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 77

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 62 ھحفص 10 
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نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هدش  یزاس  یموب  لدم  ساسارب  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  ماظن  یزاس  هدایپ  هرواشم  رازفا و  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  // ریناوت
1101005104000155 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اشاپ ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  کیتامروفنا  یاه  حرط  رب  تراظن  هرواشم و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نارای  تعنص 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  یمالغ  مناخ  یلخاد 230  یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  - یلصم نادیم  زا  رتالاب  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663006-013  ، 33665001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم ماظن   ماظن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هرواشم   هرواشم وو   رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007008000164 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  دیرخ  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط GNSSGNSS یناکم   یناکم نیعقوم   نیعقوم نعترازفا   نعترازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007008000164 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  دیرخ  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط GNSSGNSS یناکم   یناکم نیعقوم   نیعقوم نعترازفا   نعترازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

لیابوم لیابوم تاریمعت   تاریمعت یکینورتکلا   یکینورتکلا تالوصحم   تالوصحم ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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لیابوم تاریمعت  یکینورتکلا  تالوصحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000035 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
HP یتراجت مان   L1910A لدم تخت  لاتیجید  یگنر  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

ایسآ رونامن  هدننک  هضرع  عجرم   HALLEY STAR یتراجت مان   AN-101 دک  mm 133 لک لوط  لاتیجید  یتلوم  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPT-E210 لدم لباک  صوصخم  گولانآ  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  لامش  یوردوخ  راگن  ینواعت  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  رمارگورپ  هاگتسد  گنینویت  یبای  بیع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
لامش یوردوخ  راگن 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

شناد هار  تسیز  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شناد  هار  تسیز  ینواعت  هدنزاس  عجرم   SB97-1 لدم بوکسورکیم  یبوچ  مال  هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  پمپ  کیرم  یدیلوت  ینواعت  هدننک  دیلوت  عجرم  کیرم  یتراجت  مان  نغور  یزاس  ادج  یناریا  کچوک   AMV0100 لدم روتارپس  رتلیف  الاک :  مان 

پمپ کیرم  یدیلوت  ینواعت 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اهالاک  ناریا  یور  رب  تمیق  جرد  هب  / ددرگ هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  تمیق  مالعتسا  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44337573-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا 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 

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

زا 62 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8jjgrjx5rrrx4?user=37505&ntc=5460864
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5460864?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


درونجب هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5470902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا 1401 یروانف  هکبش و  زا  ینابیتشپ  یمجح  دادرارق  زیلانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001595000006 زاین :  هرامش 
درونجب هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا 1401 یروانف  هکبش و  زا  ینابیتشپ  یمجح  دادرارق  زیلانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9416874841 یتسپ :  دک  درونجب ،  هاگدورف  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378029-058  ، 32325001-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236574-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5470992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لسارات  تکرش  هربراک  سنسیال 35  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000049 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام کی  رادیرخ  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یتخادرپ  ددرگ - همیمض  روتکاف  شیپ  تیلاعف -  یمسر  زوجم  روتکاف و   - ناگیار لقن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دشاب یم  یراک 

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 32563376-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563376-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف وو   هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ یمجح   یمجح دادرارق   دادرارق زیلانآ   زیلانآ ناونع : : ناونع 1313

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لسارات   لسارات تکرش   تکرش هربراک   هربراک   3535 سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 62 ھحفص 15 
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زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5470994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  گنیتناکا  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000048 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هعبات یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هعومجم  1 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یئابیکش سدنهم  یاقآ  اب  ینف  لاوس  هنوگره  تروص  رد  .ددرگ -  تسویپ  امازلا  تیلاعف  یمسر  زوجم  روتکاف و  شیپ  تسویپ  رد  زاین  لماک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن 02634197128 لصاح  سامت 

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 32563376-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563376-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب ءایبنالا  متاخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ  دولناد  رابتعا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلرمارگ تیکیتنثیآ و  رازفا  مرن  دیرخ 

1101005331000009 زاین :  هرامش 
ناهبهب ص   ایبنالا   متاخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دروم 2 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361663973 یتسپ :  دک  ملید ،  ردنب  هداج ی  یادتبا  - ناهبهب ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52721489-061  ، 52721373-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52721373-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   گنیتناکا   گنیتناکا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1515

یلرمارگ یلرمارگ وو   تیکیتنثیآ   تیکیتنثیآ رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ نیالنآ   نیالنآ دولناد   دولناد رابتعا   رابتعا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمقر یتسپدک 10  یقیفلت  یاه  کالپ  بصن  تخاس و  دیلوت و  ، یحارط ، ییامآ هداد  ، یزاس ماگنهب  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093322000029 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  اوشیپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

اوشیپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمقر یتسپدک 10  یقیفلت  یاه  کالپ  بصن  تخاس و  دیلوت و  ، یحارط ، ییامآ هداد  ، یزاس ماگنهب  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3381763753 یتسپ :  دک  اوشیپ ،  یرادرهش  نیطسلف -  نابایخ  اوشیپ -  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36722490-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36732490-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمقر یمقر   1010 یتسپدک   یتسپدک یقیفلت   یقیفلت یاه   یاه کالپ   کالپ بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   دیلوت   دیلوت ،، یحارط یحارط ،، ییامآ ییامآ هداد   هداد ،، یزاس یزاس ماگنهب   ماگنهب تایلمع   تایلمع 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 :
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نواعت یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص   :: 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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فیدرالاک حرشتاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کتنمیس 1 سوریو  یتنآ  سنسیالهربراک   90
شیوداپ 2 وتپیرک  یتنآ  سنسیالهربراک   90

1101001175000017 زاین :  هرامش 
نواعت یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرجم : تکرش  تامزلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا  تینمازوجم  ندوباراد  -1

یصاصتخا  سنسیال  طقف  هئارا  -2
هلاسکی  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  -3

راک ماجنا  نسح  -4

1585776611 یتسپ :  دک  یکداژن پ13 ،  نودیرف  دیهش  یزاریش خ  یازریم  دنز خ  ناخ  میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88842610-021  ، 88842609-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88842611-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 شیوداپ   شیوداپ وتپیرک   وتپیرک یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال  -  - 11 کتنمیس   کتنمیس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال هربراک   هربراک   9090 ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 62 ھحفص 18 
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یوضر ناسارخ  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: 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 16 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دقن دیرخ  هباشم -  دک  یتسویپ -  کردم  حرش  هب  سوریو  یتنا  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت زاین  تروص  رد 

1101000113000062 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 45 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقن دیرخ  هباشم -  دک  یتسویپ -  کردم  حرش  هب  سوریو  یتنا  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت زاین  تروص  رد 

9185914614 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص و  نامزاس  مایخ 22 - یوربور  مایخ - هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38544845-051  ، 37011361-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37622611-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هقطنم5471120 حطس  یرارطضا  دراوم  عفر  هژورپ  تایلمع  هحفص 47)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سامت سامت زاین   زاین تروص   تروص ردرد   دقن   دقن دیرخ   دیرخ هباشم -  -  هباشم دکدک   یتسویپ -  -  یتسویپ کردم   کردم حرش   حرش هبهب   سوریو   سوریو یتنا   یتنا سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ 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 62 ھحفص 19 
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 13 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SHARP تکرش چنیا  زیاس 55  یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000201 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
AOC یتراجت مان  + 831S لدم  in 18/5 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

یدیلوت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DAEYOUNG هدنزاس عجرم   mm 35 ضرع  mm 40 لوط  ALDC-8 سنج  DCB تکارب الاک :  مان 
زورک

ددع 1 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دودرم داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ ، مادقا  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  هب  تبسن  دوخ  تمیق  یراذگراب  اب  نامزمه  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SHARPSHARP  تکرش تکرش چنیا   چنیا   5555 زیاس   زیاس یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام 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 62 ھحفص 20 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.دشاب  یم  تسویپ  هب  لماک  تاصخشم  دشاب ) یم  هباشمدکناریا  )ABB تاعطق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645000911 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم   TGM5 P14436-0.1072510 لدم تیعضو  چوس  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یمن  یسررب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  ینف  تاداهنشیپ  هارمه  هب  تسیاب  یم  ینف  تاصخشم  گولاتاک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  2  : تخادرپ هوحن 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095063-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  /SIEMENS مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003717 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نهیم دنمشوه  درب  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   5V DC/10A لدم  SIMATIC S7-400 هیذغت عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 27 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  /SIEMENS مالقا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312216-0773  ، 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

ABBABB  تاعطق تاعطق ناونع : : ناونع 2 12 1

S IEMENSSIEMENS مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2222

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  زا  دیدزاب  یسرزاب و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000075 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

( مرگ ولیک  ددع و  ) متیآ 2562 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998251-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یاهلوسپک   یاهلوسپک زازا   دیدزاب   دیدزاب وو   یسرزاب   یسرزاب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگارف ینواعت  یاهتکرش  اه و  لکشت  طسوت   D کولب ینارهب  یاه  هصرع  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هدید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادم  دادرارق و  نتم  قبط 

1101003625000008 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 
هام 4 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
یناجاباب ثالث  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرادزیخبآ ،  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  - یعیبط عبانم  یرتم  یس  نابایخ  یمالسا –  یروهمج  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6719718544 یتسپ : 

37250515-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250520-083 :: 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

اهاه هصرع   هصرع قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   یریگشیپ   یریگشیپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   یناب   یناب هدید   هدید ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات هعلاطم و  کرادم  دشاب  یم  تسویپ  یلصا  تساوخرد  تسا  لداعم  تروص  هب  دک  ناریا  تاجن ( دادما و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ

1101005701000093 زاین :  هرامش 
رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ دات  هعلاطم و  کرادم  دشاب  یم  تسویپ  یلصا  تساوخرد  تسا  لداعم  تروص  هب  دک  ناریا  تاجن ( دادما و  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاجن تاجن وو   دادما   دادما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا مزاول   مزاول ملق   ملق   1616 ناونع : : ناونع 2626

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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یریگ هزادنا  مزاول  ملق   16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001051 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راد تومیر  رتمومرت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

( یترارح هاچ   ) لوومرت الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

هلعش روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
هلعش روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

زاگ لعشم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
راشف رتیمسنرت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

یورک ریش  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
یورک ریش  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

لرتنک ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دودرم  هدش  لاسرا  داهنشیپ  ینف  تاصخشم  ندومن  تسویپ  مدع  تروص  رد  دشابیم و  یرابتعا  دیرخ  تخادرپ .  شیپ  هیدات  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5470883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتکرش اهلکشت و  طسوت   C کولب رد  ینارحب  همین  ینارحب و  یاه  هصرع  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هدید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادم  دادرارق و  نتم  قبطریگارف  ینواعت 

1101003625000010 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 
هام 4 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرادزیخبآ ،  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  - یعیبط عبانم  یرتم  یس  نابایخ  یمالسا –  یروهمج  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6719718544 یتسپ : 

37250515-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250520-083 :: 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

ینارحب ینارحب همین   همین وو   ینارحب   ینارحب یاه   یاه هصرع   هصرع قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   یریگشیپ   یریگشیپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   یناب   یناب هدید   هدید ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5470897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

A کولب رد  ریگاترف  ینواعت  یاهتکرش  اهلکشت و  طسوت  ینارهب  یاه  هصرع  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هدید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادمودادرارق  نتم  قبط 

1101003625000009 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 
هام 4 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرادزیخبآ ،  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  - یعیبط عبانم  یرتم  یس  نابایخ  یمالسا –  یروهمج  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6719718544 یتسپ : 

37250515-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250520-083 :: 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

ینارحب ینارحب یاه   یاه هصرع   هصرع قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   یریگشیپ   یریگشیپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   یناب   یناب هدید   هدید ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 62 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ymbrkm5yjuvn2?user=37505&ntc=5470897
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5470897?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5470957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتکرش اهلکشت و  طسوت   B کولب رد  ینارحب  همینو  ینارحب  یاه  هصرع  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجناو  یناب  هدید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادمو  دادرارق  نتم  قبط  ریگارف  ینواعت 

1101003625000011 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 
هام 4 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرادزیخبآ ،  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  - یعیبط عبانم  یرتم  یس  نابایخ  یمالسا –  یروهمج  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6719718544 یتسپ : 

37250515-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250520-083 :: 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

یاهتکرش یاهتکرش وو   اهلکشت   اهلکشت طسوت   طسوت   BB کولب کولب ردرد   ینارحب   ینارحب همینو   همینو ینارحب   ینارحب یاه   یاه هصرع   هصرع قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   یریگشیپ   یریگشیپ تایلمع   تایلمع ماجناو   ماجناو یناب   یناب هدید   هدید ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ کرادمو   کرادمو دادرارق   دادرارق نتم   نتم قبط   قبط ریگارف   ریگارف ینواعت   ینواعت

2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5470970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

N2O ددع یرتیل 60  لوسپک 40 ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  سکنوتنا 120  ژراش 

.CO2 ددع ژراش 6 
.ههام دادرارق 6  بلاق  رد 
.هام تهج 6  دادعت  لک 

1101005443000033 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 186 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لوسپک یلیوحت  دیسر  قبط  ههام  ود  تروص  هب  تخادرپ 

 . زوجم یاراد 
 . مالعتسا هدنرب  اب  ینوناق  تاروسک  هیلک 

 . ناتسرامیب رد  لیوحت 
.ناتسرامیب دات  دروم  الاک 

یحطبا سدنهم  اب 33011392  یگنهامه 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33537000-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: 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

..CO2CO2 ددع   ددع   66 ژراش   ژراش ددع   ددع   12 0120 سکنوتنا   سکنوتنا ژراش   ژراش   N2ON2O ددع   ددع   6060 یرتیل   یرتیل 4040 لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا  .دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  حرش  ( دشاب یم  هباشم  دکناریا  ) ریذپ سردآ  قیرح  مالعا  یتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645000909 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   SITERWELL هدنزاس عجرم   SITERWELL یتراجت مان   GS620 لدم قیرح  مالعا  ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

میلقا نمیا  تاطابترا  یروانف و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاداهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  ینف  داهنشیپ  هارمه  هب  تسیاب  یم  ینف  تاصخشم  گولاتاک.دشاب و  یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  2: تخادرپ هوحن.ددرگ  یمن  یسررب  یلام  و 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095063-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ریذپ ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 62 ھحفص 30 
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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 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco 4431-isr 4431-sec/k9 هنایار هکبش  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003712000029 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 

یلصا یتناراگ  هارمه  هب   Cisco 4431-isr 4431-sec/k9 هنایار هکبش  رتور   :: 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

Cisco 4431- is r 4431-sec/k9Cisco 4431- is r 4431-sec/k9  هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 62 ھحفص 31 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MF283U 3/G 4/G- یا یت  دز  یاف  یاو  رتور  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000253 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
MF283U 3/G 4/G- یا یت  دز  یاف  یاو  رتور  مدوم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

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

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لصا و  سنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تساوخرد  نیع  اقیقد 

دشابیم ههامکی  تروصب  تخادرپ 
دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

دشاب تسویپ  امتح  روتکاف 
ددرگیم تدوع  هدنشورف  هنیزه  اب  سنج  تریاغم  تروص  رد 

09015613511 یمیلس

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53343586-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MF283U 3/G 4/GMF283U 3/G 4/G -- یایا یتیت   دزدز   یاف   یاف یاو   یاو رتور   رتور مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 3333

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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دزی ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 200 تسا " هباشم  دک  ناریا  راد "  مارگولوه  یلصا  دنرگل  کرام   ( legrand و cat 6 (15cm یتناس هکبش 15  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004280000055 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 200 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ددع   200 هدنشورف -  هدهعرب  لمح  هنیزه  تسا --  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8915457183 یتسپ :  دک  سرادم ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31164426-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31164428-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 200200 تسا " " تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا راد "  "  راد مارگولوه   مارگولوه یلصا   یلصا دنرگل   دنرگل کرام   کرام  (  ( legrandlegrand  وو   cat 6  ( 15cmcat 6  ( 15cm  یتناس یتناس   1515 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 62 ھحفص 33 
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دزی ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یلصا  دروک  چپ  دنرگل   cat 6 رتم هکبش 3 و 5 و 10  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004280000054 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

زاریش یایربک  یعاس  انیپسر  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یکیتسالپ  هتسب   m 3 لوط  AB120 لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
شنمهب ناویک  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان   LRND06 لدم  m 5 زیاس  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

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

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   LEGRAND هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 لدم  PVC شکور سنج   m 10 لوط  UTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط   - هدنشورف هدهع  رب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8915457183 یتسپ :  دک  سرادم ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31164426-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31164428-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   دنرگل   دنرگل   cat 6cat 6 رتم   رتم   1010 وو     55 وو   هکبش  33   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 62 ھحفص 34 
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تخاسریز تاطابترا  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 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  هباشم و  الاک  دک  تسویپ -  حرش  قباطم  ( voip ینفلت متسیس   ) یا هناخریبد  یزکرم و  نفلت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  تسویپ 

1101001022000487 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدابآ میعن  نیعم  هدننک  هضرع  عجرم   QTECH یتراجت مان   QIPP-300P لدم  VOIP هکبش تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ هب  تروص  نیا  ریغ  رد  یمازلا و  روتکاف  شیپ  هئارا  دیدزاب و   . دشاب یم  تسویپ  قباطم  هباشم و  الاک  دک   - voip ینفلت متسیس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راشفا مناخ  / یجالح یاقآ   112 یلخاد 108 /  026-34458080 یگنهامه :  . دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ 

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

34471448-026  ، 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

(( voipvoip ینفلت   ینفلت متسیس   متسیس  ) ) یایا هناخریبد   هناخریبد وو   یزکرم   یزکرم نفلت   نفلت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 :
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تساوخرد و  حرشب  هلاس  دادرارق 1 تروصب   50Mbps/50Mbps نراقتم تنرتنیا  دناب  ضرع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000011 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  تارغت  نیرخآ  یمسر ، همانزور  هطوبرم و  یاه  همانیهاوگ  قباوس و  یراک ، هموزر  قاصلا  هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 84399726  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  ذخا  زاین  تروصرد  .دنیامن  مادقا  داتس 

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  دحاو  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی تباث  یپ  یآ  اب  یصاصتخا  گم  تعرسرپ 10  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091409000001 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تیاباگم   10 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

نادمه نادمه ،  لیوحت :  لحم 

هلاسکی تباث  یپ  یآ  اب  یصاصتخا  گم  تعرسرپ 10  تنرتنیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516763871 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  ناتسرنه )  ) جابید نادیهش  نابایخ  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38332015-081  ، 38332083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38332017-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نراقتم نراقتم تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب ضرع   ضرع ناونع : : ناونع 3737

هلاسکی هلاسکی تباث   تباث یپیپ   یآیآ   اباب   یصاصتخا   یصاصتخا گمگم     1010 تعرسرپ   تعرسرپ تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 3838

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   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط دزی  ناتسا  هوکربا  هاگتسیا  تهج  رچکارتسا  اب  ینلاس  دلیس  تعاس  رپمآ  یتلو 350  یرتاب 2  لولس  بصن 48  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  ریداقم و  تسرهف 

1201001022000076 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

- تمیق کی  طقف  طقف و   ) ریداقم تسرهف  لک  تمیق  دیامن و  یراذگراب  هناماس  رد  ار  اضما ) رهم و   ، تمیق  ) هدش لیمکت  ریداقم  تسرهف  یتسیاب  هدننک  نیمات  - 
دیامن مالعا  هناماس  رد  ار  یئاهن ) تمیق 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ریداقم تسرهف  تسیل   1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپب  هطوبرم  تامازلا  تاحیضوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاریش  03536237551 یگنهامه 09134609059 -  نفلت 

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

37267003-035  ، 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

رچکارتسا رچکارتسا اباب   ینلاس   ینلاس دلیس   دلیس تعاس   تعاس رپمآ   رپمآ   350350 یتلو   یتلو   22 یرتاب   یرتاب لولس   لولس   4848 بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامرف مالعا  ار  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  هاگتسد  کی  کتسا  تیلباق  اب  هیال 3  تروپ  چیئوس 48  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030523000009 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیئامرف مالعا  ار  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  هاگتسد  کی  کتسا  تیلباق  اب  هیال 3  تروپ  چیئوس 48  - 

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

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415814888 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - ءادهاژاساپ بنج  - گنژرا هچوک  - رصعیلو نادیم  یبرغلامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83211409-021  ، 83210000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88896465-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ws c 2960 x 24 psl لدم وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000158 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
مج راشفا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   CATALYST C2960S-24ST-S هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  لاطبا  هلزنم  هب  زاین  تساوخرد  هباشم  یالاک  تبث 

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیئامرف دیئامرف مالعا   مالعا ارار   تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد کیکی   کتسا   کتسا تیلباق   تیلباق اباب   هیال  33   هیال تروپ   تروپ   4848 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4040

ws c  2960  x 24 ps lws c  2960  x 24 ps l لدم   لدم وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3G/4G دناب ود  هدننک  تیوقت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000147 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنورا نایناریا  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   DIMO یتراجت مان   AR223 لدم لیابوم  هعطق  نتنآ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک و گولاتا  دوشیم  دیکات  ددرگ  تمیق  مالعا  تسویپ  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  افطل  تسا  یروص  الماک  هدش  صخشم  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم فذح  امش  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  دیئامن  یراذگراب  ار  هدش  لیمکت  مالعتسا 

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

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

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

33G/4GG/4G دناب   دناب ودود   هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4242
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نارهت ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب یانهپ  هاگتسد  )kerio سنسیالو ( هکبش تینما  رازفا  تخس  هاگتسد  ) لاوریاف  juniper سنیال رابتعا  دیدمت  صوصخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  ( تنرتنیا

1201030523000008 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیئامرف مالعا  تسویپ  تاصخشم  قبط  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415814888 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - ءادهاژاساپ بنج  - گنژرا هچوک  - رصعیلو نادیم  یبرغلامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83211409-021  ، 83210000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88896465-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دناب دناب یانهپ   یانهپ هاگتسد   هاگتسد )) keriokerio  سنسیالو سنسیالو (( هکبش هکبش تینما   تینما رازفا   رازفا تخس   تخس هاگتسد   هاگتسد )) لاوریاف لاوریاف   juniperjuniper  سنیال سنیال رابتعا   رابتعا دیدمت   دیدمت صوصخرد   صوصخرد ناونع : : ناونع
(( تنرتنیا تنرتنیا

4343
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5470891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف لیوحت  تسویپ  تسیل  قبط  یقرب  مالق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشمدکناریا

1101090614000574 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دنلیات هدنزاس  روشک  هکبش  وکیات  هدننک  هضرع  عجرم  وکیات  یتراجت  مان  ویاف  تک  لدم   m 305 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحت  ههام  هیوست 3  هدنشورف  اب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشمدکناریا هباشمدکناریا یروف   یروف لیوحت   لیوحت تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یقرب   یقرب مالق   مالق ناونع : : ناونع 4444
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روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5470931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F5-BIG-BTA-I2800 : BIG-IP i2800 Best Bundle (16 GB Memory, Max SSL, Max لاوریاف دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم  ( Compression

1101030223000035 زاین :  هرامش 
روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN WAF یتراجت مان   W2500 لدم بو  تحت  یدربراک  یاه  همانرب  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدش  باختنا  هباشت  تهج  افرص  دکناریا  .تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف : لاوس  حرط  ییامنهار و  تهج 

09124719670
02145115713

1473745881 یتسپ :  دک  روشک ،  سناژروا  نامزاس  هقبط 7  تشادهب  ترازو  یبرغ  کناویا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231712-021  ، 81454115-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896371-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسارح5460566 اهرورس  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5460605 مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5460763 ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5460764 ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5460858 دنمشوه  یاه  متسیس  ینابیتشپ  ءارجا و  بصن و  هحفص 47)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیابوم5460864 تاریمعت  یکینورتکلا  هحفص 5)تالوصحم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلرمارگ5471004 تیکیتنثیآ و  رازفا  مرن  دیرخ  نیالنآ  دولناد  رابتعا  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

F5-BIG-BTA- I2800  : BIG- IP i2800  Best Bundle ( 16  GB Memory,  Max SSL,  MaxF5-BIG-BTA- I2800  : BIG- IP i2800  Best Bundle ( 16  GB Memory,  Max SSL,  Max  لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ( ( Compress ionCompress ion

4545
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هقطنم5471120 حطس  یرارطضا  دراوم  عفر  هژورپ  تایلمع  هحفص 47)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقیفلت5471152 یاه  کالپ  بصن  تخاس و  دیلوت و  ، یحارط ، ییامآ هداد  ، یزاس ماگنهب  تایلمع 
یمقر یتسپدک 10 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ 54711742 وتپیرک  یتنآ  سنسیال  کتنمیس 1 -  سوریو  یتنآ  سنسیال  هربراک  هحفص 5)90  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IGNITION BOARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003716 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   PNF یتراجت مان   ACE BOARD لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317273-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

5460802SHARP تکرش چنیا  زیاس 55  یتعنص  هحفص 19)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

IGNITION BOARDIGNITION BOARD ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 62 ھحفص 43 
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لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ 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 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهالاک تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت  مالقا  هریغ  ینمیا و  شفک  مخز  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ 

1101005202000203 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینامحر مارهب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  اسرآ  لدم   200x300 mm داعبا یزلف  سنج  امن  بش  رطخ  هدنهد  رادشه  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  مالقا  هریغ  ینمیا و  شفک  مخز  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاخلخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  ربارب  دیبسالگ  کیلرکا و  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004647000055 زاین :  هرامش 

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

مرگولیک 145644 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

لاخلخ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5681867435 یتسپ :  دک  لاخلخ ،  یرادرهش  لاخلخ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422017-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423912-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهالاک یاهالاک تاصخشم   تاصخشم هبًامتح.دشاب   هبًامتح.دشاب یمن   یمن رظن   رظن دمدم   هناماس   هناماس ردرد   الاکدک   الاکدک ناریا   ناریا هکنیا   هکنیا حیضوت   حیضوت مالقا   مالقا هریغ   هریغ وو   ینمیا   ینمیا شفک   شفک مخز   مخز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
.دیهدب .دیهدب تمیق   تمیق تکرش   تکرش نیا   نیا یتسویپ   یتسویپ

4747

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف ربارب   ربارب دیبسالگ   دیبسالگ وو   کیلرکا   کیلرکا دیفس   دیفس درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 62 ھحفص 44 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سیدرف کالک –  لپ  ) نیوزق - جرک هار  دازآ  ولبات  هیاپ  ولبات و  هحفص  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000042 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( سیدرف کالک –  لپ  ) نیوزق - جرک هار  دازآ  ولبات  هیاپ  ولبات و  هحفص  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار دازآ   دازآ ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ وو   ولبات   ولبات هحفص   هحفص هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 62 ھحفص 45 
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ناگرزاب 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   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دیئات  دروم  هدش  یراذگراب  تساوخرد  ربارب  اهتمیق  دشابیم  یتسویپ  لیاف  یاراد  هدش  هدافتسا  هباتشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050109000003 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ناگرزاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 1 یکیتسالپ یطوق  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 

یطوق 100 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح گنر 255  دک  درز  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 12 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5867147317 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  ماما  نابایخ  ناگرزاب  رهش  وکام  ناتسرهش  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34372712-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34372112-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز یئزج   یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ---- یکیفارت یکیفارت گنر   گنر صوصخم   صوصخم رنیت   رنیت ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 62 ھحفص 46 
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ناتسلگ ناتسا  تالیش  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد ود  دادعت  هب  نهآ  طخ  ددرت  دنب  هار  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000195000037 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتسگ نامرآ  هدنزاس  عجرم  اسگآ  یتراجت  مان   W 150 روتوم ناوت   m 6-4 لوط  AGSA506NT لدم یپوکسلت  یوزاب  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

اتیهانآ رتسگ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اتیهانآ 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم مالعتسا  نیا  کالم  تسویپ  تادنتسم  رد  جردنم  تاصخشم  افرص  دشابیم و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یدقن  تروصب  رابتعا  دوجو  تروص  رد  ههام و  ود  تخادرپ  تلهم  اب 

4916687165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  تالیش  لک  هرادا  یراکش - دیهش  راولب  ناگرگ - ناتسلگ - ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32345770-017  ، 32339326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32339315-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5471048 ود  دادعت  هب  نهآ  طخ  ددرت  دنب  هار  هحفص 43)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتسد هاگتسد ودود   دادعت   دادعت هبهب   نهآ   نهآ طخطخ   ددرت   ددرت دنب   دنب هار   هار نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کیبآ یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف کرادم  دانسا و  تسویپ  هب  یتراظن  دنمشوه  یاه  متسیس  ینابیتشپ  ءارجا و  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005082000012 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کیبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09377524035 یروصنم : یاقآ 

09191830053 یحلاص : یاقآ 

3441813113 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یناقلاط -  هلا  تیآ  نابایخ  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32827577-028  ، 32822454-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823450-028 :: 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

رطس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن یتراظن دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ءارجا   ءارجا وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5252

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریز یاه  تیلباق  لدم و  اب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم راکنامیپ  هدهعرب  میسقت و .....  هبعج  شیف ، میس ، هلمج  زا  یفرصم  لیاسو  هنیزه  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

1101005885000009 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  رطس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

GUANGZHOU TIANDA هدنزاس عجرم   GUANGZHOU TIANDA یتراجت مان   HPK 3310HA لدم  CCTV Camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یوان زاس  کاخ  هیوریش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TRADINGS

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

GUANGZHOU TIANDA هدنزاس عجرم   GUANGZHOU TIANDA یتراجت مان   JIN 620S لدم  CCTV Camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یوان زاس  کاخ  هیوریش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TRADINGS

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   HP HDD یتراجت مان   6G 7.2K 2.5DP SAS HDD لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
میس کال  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   NEW TECH یتراجت مان   QUINT-PS لدم یکیرتکلا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

ژاپ رگن  ایوپ  متسیس  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم   DIESPI یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   XVR 2116/H2 لدم هلاناک 16   XVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریز یاه  تیلباق  لدم و  اب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم راکنامیپ  هدهعرب  میسقت و .....  هبعج  شیف ، میس ، هلمج  زا  یفرصم  لیاسو  هنیزه  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

6756113849 یتسپ :  دک  رطس ،  رهش  - ییایلکورقنس ناتسرهش  رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48832333-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48832333-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زبس هزوم  خاک  یرارطضا  تظافح  همانرب  لوا  هلحرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000112 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لوبق  لباق  هناماس  قیرط  زا  طقف  یتساوخرد  کرادم  لاسرا   . دشاب یخیرات  نکاما  هباشم  هژورپ  ماجناربتعم  هموزر  یاراد  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ یاهلیاف  رد  تامدخ  حرش.تسا  یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب  .

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063000-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: 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

هزوم هزوم خاک   خاک یرارطضا   یرارطضا تظافح   تظافح همانرب   همانرب لوا   لوا هلحرم   هلحرم ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک یرادرب  هرهب  هلحرم  ات  ود  هقطنم  حطس  یرارطضا  دراوم  عفر  هژورپ  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نفلت ددرگ  عوجر  تسویپ  کرادم  دانسا و  هب  یهد  تمیق  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ود  هقطنم  حطس  یرارطضا 137  دراوم  عفر  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا 

یگنهامه 33337272 تهج 
1101091542000001 زاین :  هرامش 

نیوزق ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم  1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 
نیوزق نیوزق ،  لیوحت :  لحم 

نفلت ددرگ  عوجر  تسویپ  کرادم  دانسا و  هب  یهد  تمیق  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ود  هقطنم  حطس  یرارطضا 137  دراوم  عفر  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 33337272 تهج 

-

3413943765 یتسپ :  دک  ود ،  هقطنم  یرادرهش  نارمع  هارراهچ  نیطسلف  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320917-0282  ، 33320917-028 :: نفلت :: www.mantaghe2.qazvin.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33320917-028 :: سکف :: mantaghe2@qazvin.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم حطس   حطس یرارطضا   یرارطضا دراوم   دراوم عفر   عفر هژورپ   هژورپ تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هعسوت  تکرش  گینکراپ  هطوحم  هتسبرادم  نیبرود  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001091000064 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079287-021  ، 23079102-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22028081-021 :: 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

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5656

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هظفحم   هظفحم -- یراوید یراوید کرکر   -- DVRDVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5757
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هام 1403 ید  یمالسا  هنازخ  دانسا  قاروا  قیرط  زا  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004519000154 زاین :  هرامش 

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لضاف هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY یتراجت مان   IPC-HDBW3300 لدم یلاتیجید   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

دیمح
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRZ-4506 لدم  cm 34 عافترا  45x57 cm داعبا تینوی  یراوید 6  کر  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

هنبزبس یاه  هداد  یایند  هدننک  هضرع  عجرم   SAS یتراجت مان   2TB 7200RPM لدم  GB 6 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یرظتنم  سکاب  یتراجت  مان   M-B2030 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD59220 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
شواک رازفا  شناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   AXIS M2025-LE لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2324EBR-DP لدم لسکیپاگم  تلاب 4  یراوید  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31221310-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ( ACCESSORIES FOR LINER MILL (SERVCO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001090 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وورس لرتنک  ویارد  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ددرگ و  یراذگ  راب  داتس  هناماس  رد  لماک  تروصب  اب  ینف  داهنشیپ  نینچمه  دشاب و  یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع 

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

22242-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5460618(ACCESSORIES FOR LINER MILL (SERVCO(54 هحفص )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

هتسب5471046 رادم  نیبرود  هحفص 47)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

هتسب5471202 رادم  نیبرود  هظفحم  - یراوید کر  -DVR شخپ طبض و  هحفص 47)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( ACCESSORIES FOR LINER MILL ACCESSORIES FOR LINER MILL (SERVCO(SERVCO ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

UT8/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: not later than 10:00 on Monday,11 July 2022,A.Mهرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Khorasan Petrochemica.company (KHPC) is planning to allocate a part of its Prilled Urea product in spot form to یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
interested reputabl.companies active in Urea market. Therefore,we would like to invite you to submit your mos.competitive

.proposal based on below conditions not later than 10:00 on Monday,11 July 2022,A.M. Tehran time

دوش عوجر  یهگآ  لصا  هب  هصقانم  رد  تکرش  تهج  تسا  یسیلگنا  نابز  هب  یهگآ  نتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

098583133 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

0985831553651 :: سکف :: marketingkhpc.ir tenderkhpc.irسکف 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

5460901Prilled Urea(55 هحفص )  itsits

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

Prilled UreaPrilled Urea ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  یناشنشتآ  هدننک  شوماخ  لوسپک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000042 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراس ناتسرهش  تسیز  طیحم  تظافح  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5470913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم یناشنشتآ   یناشنشتآ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ لوسپک   لوسپک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا صوصخم   صوصخم هالک   هالک لوتسیرب   لوتسیرب قیرح   قیرح دضدض   سابل   سابل بوکشتآ   بوکشتآ تاصخشم : : تاصخشم اباب   ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بوکشتآ تاصخشم : اب  ءافطا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوتسیرب  قیرح  دض  سابل 

قیرح ءافطا  صوصخم  هالک 
1101003306000049 زاین :  هرامش 

یراس ناتسرهش  تسیز  طیحم  تظافح  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راوین هدنزاس  عجرم  گنیلپوک  ایرآ  یتراجت  مان  لدم 71131700004   m 30 لوط  in 3/4 زیاس تخس  همین  گنلش  اب  کرحتم  یناشن  شتآ  گنلیش  هرقرق  الاک :  مان 

ایرآ رای  راوین  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  رای 
ددع 200 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
ناریا رازبا  هواک  هدننک  هضرع  عجرم  لیتسا  نادمه  یتراجت ش  مان   number 2 لدم  mm 1/5 یدالوف ینامتخاس  لیب  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   AWG لدم یموینیمولآ  یناشن  شتآ  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
عافد عیانص  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  دالیم  عیانص  هدنزاس  عجرم  سکمون  سنج   S زیاس قیرح  دض  راک  سابل  الاک :  مان 

تسد 150 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

کدی ناجنز  نایوپ  هر  هدننک  هضرع  عجرم   DNA یتراجت مان   HELMA لدم قیرح  دض  یناشن  شتآ  هالک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
رهپس رجف  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یراد  لگنج  دربراک  ینهآ  سنج  نهپ  هغیت  یبوچ  دنلب  هتسد  لدم  بوک  شتآ  لیب  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  ددرگیم و  ماجنا  امرفراک  دات  تعیضو و  تروص  روتکاف و  لاسرا  تامدخ و  الاک و  هئارا  رادعب  یدقن  تروصب  هژورپ  یتخادرپ  یاهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  الاک  هدنشورف  هدهعب 

4815697917 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یکدور  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33358813-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33358812-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

تسویپ5460505 تسیل  اب  قباطم  یناشنشتآ  هدننک  شوماخ  لوسپک  هحفص 55)دیرخ  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

قیرح5460642 ءافطا  یاهلوسپک  زا  دیدزاب  یسرزاب و  هحفص 22)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اه5460684 هصرع  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هحفص 22)هدید  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاجن5460795 دادما و  تازیهجت  هحفص 22)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینارحب5470883 همین  ینارحب و  یاه  هصرع  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هحفص 22)هدید  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " 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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینارحب5470897 یاه  هصرع  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هحفص 22)هدید  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

صوصخم5470913 هالک  لوتسیرب  قیرح  دض  سابل  بوکشتآ  تاصخشم : اب  ءافطا  تازیهجت  دیرخ 
قیرح ءافطا 

هحفص 55) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

رد5470957 ینارحب  همینو  ینارحب  یاه  هصرع  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجناو  یناب  هدید 
تسویپ کرادمو  دادرارق  نتم  قبط  ریگارف  ینواعت  یاهتکرش  اهلکشت و  طسوت   B کولب

هحفص 22) 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

ریذپ5471203 سردآ  قیرح  مالعا  هحفص 22)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریگ5460843 هزادنا  مزاول  ملق  هحفص 22)16  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5471048 ود  دادعت  هب  نهآ  طخ  ددرت  دنب  هار  هحفص 43)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F SPEED MEASUREMENT & SWITCHING INSTRUMENT JAQUET تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003712 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیارکوا  هدنزاس  روشک   PT SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-PT-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 

اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس
ددع 12 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  ملق  حرش  تسین .  زاین  دروم  هباشم و  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

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

31316467-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا روسنس   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکینورتکلا5471128 هحفص 59)روسنس  کینورتکلا  ( کینورتکلا روسنس   روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکینورتکلا یکینورتکلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  طیارش و  قبط  رورس  قاتا  ندرک  زیهجت  یارب  رتویپماک  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001014000037 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  طیارش و  قبط  رورس  قاتا  ندرک  زیهجت  یارب  رتویپماک  تاعطق  دیرخ  - 

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 144 و141 و116  هرامش 88216961  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8803427-021  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاسلج5460471 رانیبو و  یزاجم و  سالک  یرازگرب  ناونع  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 5)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک5460495 تاعطق  هحفص 59)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ5460506 رازفا  مرن  هحفص 5)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسارح5460566 اهرورس  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5460584 ینامزاس  لاتروپ  رازفا  مرن  هلاسکی  هحفص 5)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5460605 مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5460699 یروانف  تامدخ  تیریدم  ماظن  یزاس  هدایپ  هرواشم  رازفا و  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5460763 ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

تسویپ5460764 ینف  تاصخشم  قبط  GNSS یناکم نیعقوم  نعترازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیابوم5460864 تاریمعت  یکینورتکلا  هحفص 5)تالوصحم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5470992 حرش  هب  لسارات  تکرش  هربراک  هحفص 5)سنسیال 35  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلرمارگ5471004 تیکیتنثیآ و  رازفا  مرن  دیرخ  نیالنآ  دولناد  رابتعا  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ 54711742 وتپیرک  یتنآ  سنسیال  کتنمیس 1 -  سوریو  یتنآ  سنسیال  هربراک  هحفص 5)90  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تروص5471222 رد  دقن  دیرخ  هباشم -  دک  یتسویپ -  کردم  حرش  هب  سوریو  یتنا  سنسیال  دیرخ 
سامت زاین 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5471212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکلک هرادا   هرادا رورس   رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  تاصخشم  اه و  یگژیو  هب  هجوت  اب  لک  هرادا  رورس  قاتا  زیهجت  داجیا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003105000004 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ARCHER یتراجت مان   ARI 332 V 3612-2G لدم  A 32 نایرج تدش   C19 تروپ تروپ C13 و 12  یاراد 36  یدومع   IP زاف هس   PDU هیذغت عبنم  الاک :  مان 

سرتا یروانف  رصع  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   IRACK یتراجت مان   TRS-1742C لدم  cm 196 عافترا  60x107 cm داعبا یساش  تینوی  کر 42  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK15170 لدم  mm 151x50 داعبا کنارت  طبار  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK80570 لدم  mm 80x50 داعبا کنارت  طبار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

روکف هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   PDU لدم هنایار  کر   A 32 قرب هدننک  عیزوت  دحاو  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
iRACK Powered یتراجت مان   TRG-1054p لدم  cm 201 عافترا  80x100 cm داعبا یروت  تشپ  ولج و  برد  اب  دنمشوه  یکشم  تینوی  کر 12+42  الاک :  مان 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   by TIAM
ددع 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
دنیآرف جومآ  هدننک  هضرع  عجرم  دنیآرف  جومآ  یتراجت  مان   AMER-4RAILWAY لدم یزاس  لیسناتپ  مه  گنیترا و  نیمز  لاصتا  تیک  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اواف  رتسگ  مایپ  هدنزاس  عجرم   SpeedGate PD-300 لدم هقیقد  رد  ددرت  تیلباق 40  یرانک  لنپ  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
اواف رتسگ  مایپ  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

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

1401/04/26 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  تاصخشم  اه و  یگژیو  هب  هجوت  اب  لک  هرادا  رورس  قاتا  زیهجت  داجیا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  اب  هارمه  هرامش 1  مرف  یراذگراب  لیمکت و  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش 

7137745938 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یناقلاط -  نابایخ  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2222230-0711  ، 32223632-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222240-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت لرتنک   :: 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

لک5471212 هرادا  رورس  قاتا  زیهجت  هحفص 5)داجیا و  ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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