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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 10

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

140 1140 1 ریت   ریت   2 12 1 هبنش   هبنش هسهس   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   149,980هکس , 000149,980 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   144,990هکس , 000144,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 13,3002 سیئوس13,300 سیئوس کنارف   321کنارف ,70032 1 ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,500 , 00082 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   242رالد ,600242 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   91لایر ,42091 ,420

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,500 , 00052 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک , 00031 , 000

رایع رایع   1818 یالط   ,13,817یالط 00013,817, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   3,750دنوپ , 0903,750 , نپاژ090 نپاژ نینی   دصکی   232دصکی ,270232 ,270

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
(( 1010))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5151 ))

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

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

زا 56 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 16  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 41

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( 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 5  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( 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  • 52

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر سدق  ناتسآ  ینابیتشپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

khorasan.irannsr.org :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 13:30  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Oracle APEX کرومیرف رب  ینتبم  یرتشم  شرافس  رازفامرن  هعسوت  دیلوت و  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

https://khorasan.irannsr.org/s/mfakfm7 هدش : هاتوک  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: dev.razavi.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000003000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479187 :: هرازه هرازه :: 1401/05/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  بسح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تراجت  ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 

دانسا رد  جردم  حرش  هب  تمص  ترازو  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تازیهجت  مالقا و  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   7,847,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/08/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یهلا نامتخاس  کالپ 75 ، یرتنالک ، نابایخ  یهلا ، تاجن  نابایخ  ناخ ، میرک  نابایخ  نارهت ،  ، 1598847615 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تراجت ندعم و  تعنص ، ترازو 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

Oracle APEXOracle APEX  کرومیرف کرومیرف ربرب   ینتبم   ینتبم یرتشم   یرتشم شرافس   شرافس رازفا   رازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت وو   دیلوت   دیلوت تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 11

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

لوا تبون  دیدجت 1  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/99/031 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F : PLC SIEMENS یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  45.000.000.000 دروارب :  غلبم 

لایر نیمضت 2.250.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 7539171057 دک  زاف 12  مهن  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هداج  رتمولیک 15  ناگنک  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731463728 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

077314633327 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092447000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راخب  یاه  هلت  تست  هاگتسد  کی  هیهت  نینچمهو  شیاپ  ، هداد هاگیاپ  داجیاو  اه  هشقن  هیهت  ، یراذگ هرامش  1401/08 یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش هر  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F : PLC S IEMENSP/F : PLC S IEMENS ناونع : : ناونع 33

راخب راخب یاه   یاه هلت   هلت تست   تست هاگتسد   هاگتسد کیکی   هیهت   هیهت نینچمه   نینچمه وو   شیاپ   شیاپ هداد ، ، هداد هاگیاپ   هاگیاپ داجیا   داجیا وو   اهاه   هشقن   هشقن هیهت   هیهت یراذگ ، ، یراذگ هرامش   هرامش ناونع : : ناونع 44

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479222 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسیدرپ تکرش  تخاس  ردروکر  تنویا  تلاف و  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر یلام 15/026/000/000  دروارب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5479187 یروانف  تخاسریز  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ردروکر ردروکر تنویا   تنویا وو   تلاف   تلاف یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 56 ھحفص 7 
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اسف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12/30هرامش  - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم تعاس 12/30عبنم  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478892 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/05/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ژوفر  یزیمآ  گنر  یروحم و  یکیفارت  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 750/000/000  لایر  دروارب 15/000/000/000 

یقرش  روشحلس و  نایوجشناد  ناتسوب  ینارمع  تایلمع 
لایر نیمضت 4/336/500/000  لایر  دروارب 86/730/000/000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09177311070-09173326537 :: 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

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

89758 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

karaj.ir :: عبنم :: 1401/05/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478903 :: هرازه هرازه :: 1401/05/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یاهلپ  یزاس  نمیا  اه و  لیردنه  تمرم  رهش -  حطس  یاهلپ  تاصقاون  عفر  یرادهگن و  ریمعت و  تایلمع  یارجا  یسدنهم و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

نایوجشناد نایوجشناد ناتسوب   ناتسوب ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع  - - یزیمآ یزیمآ گنر   گنر وو   یروحم   یروحم یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 66

یاهلپ یاهلپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   اهاه   لیردنه   لیردنه تمرم   تمرم رهش -  -  رهش حطس   حطس یاهلپ   یاهلپ تاصقاون   تاصقاون عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس

77

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

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

2001094840000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479088 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویناک  لودج و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ویناک لودج و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   659,700,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش نابایخ   ، 6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094840000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479163 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هچغاب  لودج  ینتب و  شوپفک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یا هچغاب  لودج  ینتب و  شوپفک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,325,250,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش نابایخ  نادابا   ، 6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

ویناک ویناک وو   لودج   لودج دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

یایا هچغاب   هچغاب لودج   لودج وو   ینتب   ینتب شوپفک   شوپفک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001609000163 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479217 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا )  هرکرک  گنر (  یبآ  یلیم  مین  هزیناولاگ  قرو  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناغم  یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 ( یا هرکرک  گنر (  یبآ  یلیم  مین  هزیناولاگ  قرو  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   830,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/07/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   ، 5691754645 یتسپ :  دک  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( یایا هرکرک   هرکرک گنر (  (  گنر یبآ   یبآ یلیم   یلیم مین   مین هزیناولاگ   هزیناولاگ قرو   قرو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  بونج  قرب  عیزوت  تکرش  نیکرتشم  تابلاطم  لوصو  یارب  هنیهب  یژتارتسا  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001574000105 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یمازلا  تاصخشم  هموزر و  ندومن  تسویپ 

.دامن لصاح  سامت   ICT@SKED.CO.IR لیمیا یلخاد 1188 و  اب  لاوس  ای  ماهبا و  هنوگ  ره  دوجو  تروص  رد 

7618815676 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32116086-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116086-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزومآداوس تضهن  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 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد هکبش و  تخاسریز ، تینما  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003041000038 زاین :  هرامش 

یزوما داوس  تضهن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414713681 یتسپ :  دک  هرامش 127 ،  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83782411-021  ، 88969022-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964391-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک نامرک ناتسا   ناتسا بونج   بونج قرب   قرب عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش نیکرتشم   نیکرتشم تابلاطم   تابلاطم لوصو   لوصو یارب   یارب هنیهب   هنیهب یژتارتسا   یژتارتسا هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 111 1

هداد هداد وو   هکبش   هکبش تخاسریز ، ، تخاسریز تینما   تینما هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 56 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hcqjty8hrljwc?user=37505&ntc=5478148
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5478148?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/35a5vpd23t6rw?user=37505&ntc=5478547
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5478547?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
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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 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

5479045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلادع ماهس  یرازفا  تخس  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000034 زاین :  هرامش 

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

دادرارق 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** تسا یمازلا  هدش  دیئات  تادنتسم  روتکاف و  شیپ  هئارا  تسا ** یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  تیاعر   :: 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

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یت  یا  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا  ءاهب  مالعتسا  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش 1401. راب  یناقلاط 

1101030095000033 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
کرادم قبط  1 دادعت : 

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

مشش راب  یناقلاط  ناتسرامیب  یت  یا  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا  ءاهب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.1401

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلادع تلادع ماهس   ماهس یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1313

ناتسرامیب ناتسرامیب یتیت   یایا   هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یمجح   یمجح هئارا   هئارا 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 56 ھحفص 12 
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وراد اذغ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( وراد اذغ و  نامزاس  یارب  کراپا  ( یحیرفت  طیلب  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000104 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماقرا ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   M820A TVM لدم طیلب  شورف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1200 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مناخ راک  رس  هرامش 66427930  اب  ای  هعجارم و  تسویپ  لیاف  هب  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یسابع 

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ود  حرش  هب  کسیر  راهم  تیریدم و  عماج  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000290 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لازوپورپ و  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( وراد وراد وو   اذغ   اذغ نامزاس   نامزاس یارب   یارب کراپا   ( ( کراپا یحیرفت   یحیرفت طیلب   طیلب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

کسیر کسیر راهم   راهم وو   تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 56 ھحفص 13 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریواصت5478833 تیریدم  رازفا  هحفص 41)مرن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یناریا5479056 هکبش  تحت  یاه  نیبرود  ساسا  رب  اه  رابنا  یکیزیف  تظافح  هناماس  یارجا  هحفص 41)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONTROL COMPUTER & I/O CARD for TURBO COMPRESSOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000195 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
لرتنک تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

لرتنک تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
لرتنک تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

لرتنک تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
لرتنک تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

لرتنک تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  ًامتح  همیمض  دانسا 

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

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CONTROL COMPUTER & I /O CARD for TURBO COMPRESSORCONTROL COMPUTER & I /O CARD for TURBO COMPRESSOR ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ زاگ  تفن 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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنورا ریوک  سراپ  تکرش  تخاس  یلرتنک  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001948 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

درب لنپ  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

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

ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلرتنک یلرتنک درب   درب ناونع : : ناونع 1818

یکیرتکلا یکیرتکلا تالآرازبا   تالآرازبا ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرشب  یکیرتکلا  تالآرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001960 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرشب  یکیرتکلا  تالآرازبا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-107-507 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5479082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزوت لرتنک  یلصا  تینوی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NSC تاقلعتم قیرح و  مالعا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000161 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسا  یمازلا  دیدزاب  - 

تسویپ رد  هدش  همیمض  لیاف  قبط 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

یرس  4 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: 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

نیزوت نیزوت لرتنک   لرتنک یلصا   یلصا تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

NSCNSC  تاقلعتم تاقلعتم وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسراف ادهشلادیس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع و طیارش  گولاتاک و  ینف و  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  تسویپ .  طیارش  قباطم  رتم   3500 ژارتم هب  قیرح  مالعا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یرازگراب  اضما و  رهم و  مالعتسا  یصاصتخا 

1101090703000013 زاین :  هرامش 
ناسراف ادهشلادیس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 
ددع 3500 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
ناسراف رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا یصاصتخا  یمومع و  طیارش  گولاتاک و  ینف و  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  تسویپ .  طیارش  قباطم  رتم   3500 ژارتم هب  قیرح  مالعا  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  اضما و  رهم و 

8861693313 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - یا هنماخ  هللا  تیآ  راولب  ناسراف ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227331-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222617-038 :: 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

ناسراف ادهشلادیس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح مالعا   مالعا لباک   لباک ناونع : : ناونع 2222

قیرح قیرح مالعا   مالعا مزاول   مزاول وو   دود   دود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دوش یرازگراب  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  تسیل  قباطم  قیرح  مالعا  مزاول  دود و  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090703000012 زاین :  هرامش 

ناسراف ادهشلادیس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   QLIGHT هدنزاس عجرم   SESA لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض  یبیکرت  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 49 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

ددع 451 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0003-10  یناشن  شتآ  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   ZTA لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NSC یتراجت مان   Housing C1 لدم یناشن  شتآ  لنپ  لرتنک  هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS یتراجت مان   S4-34415 لدم قیرح  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

ناسراف رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمومع و طیارش  دوش  یرازگراب  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  تسیل  قباطم  قیرح  مالعا  مزاول  دود و  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  اضما و  رهم و  یصاصتخا 

8861693313 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - یا هنماخ  هللا  تیآ  راولب  ناسراف ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227331-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222617-038 :: 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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نادور نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفرصم و مرگ  درسبآ و  هلول  یوشفک -  یفقس -  یاوه  هیلخت  هچیرد  دیدزاب -  هچیرد  لماش -  یرتم )  5×2  ) یرتم تسیز 100  لحم  دحاو  نیمات 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
....

تسویپ  تساوخرد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101091842000011 زاین :  هرامش 

نادور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
انب تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم  100 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نادور ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7991743385 یتسپ :  دک  یلع ،  ماما  ناتسرامیب  بنج  تیالو  راولب  نادور -  ناتسرهش  ناگزمره -  نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42887179-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42887179-076 :: 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

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش 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

5479014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامرد ینامرد زکرم   زکرم یرتم   یرتم   100100 تسیز   تسیز لحم   لحم دحاو   دحاو   22 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2424

زاین زاین دروم   دروم مالقا   مالقا وو   روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ هگرب  طقف  رظندم  هدش *  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم *  تسویپ  هگرب  هب  زاین  دروم  مالقا  روتکتد و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101000257001275 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-835HW لدم یکیتسالپ  سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-E3 لدم یکیتسالپ  سنج  یدود  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 48 ژاتلو  ASD-48R لدم قیرح  مالعا  دربراک  راد  هلر  نویسازینوی  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  AMD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  APD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  کیرتکلا  وتف  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 300 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   SD-100 لدم یدود  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS SECURITY یتراجت مان   V200-ADV-20 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یترارح  یدود و  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دوش تبث  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  ههام - *  تخادرپ 3  دشاب * -  صلاخ  تمیق  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخ 09159831994 قیفوت 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش 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

5479040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین زاین دروم   دروم مالقا   مالقا وو   روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هگرب طقف  رظندم  هدش *  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم *  تسویپ  هگرب  هب  زاین  دروم  مالقا  روتکتد و  دیرخ  هژیو -  کینیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ 

1101000257001276 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ACH-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یبیکرت  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 150 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
یناغان یدیشمج  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   FF T1000 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یبیکرت  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   TELE DATA هدنزاس عجرم   SWF 2000 لدم قیرح  مالعا  دربراک  سلریاو  یبیکرت  ریذپ  سردآ  گولانآ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
تایه هدننک  هضرع 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   TELE DATA هدنزاس عجرم   SF2000 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یبیکرت  ریذپ  سردآ  گولانآ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
تایه

ددع 11 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم   MOLAVI AND MAHDAVI TRADING Co.L.L.C یتراجت مان   CSH-01 لدم قیرح  مالعا  یبیکرت  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
شیدنا رورس  تراجت 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نیمات رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   THORN یتراجت مان   830PH لدم زاگ  تشن  مالعا  یترارح  یدود  یبیکرت  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
نیمات رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   THORN یتراجت مان   801PHEX لدم زاگ  تشن  مالعا  راجفنا  دض  یترارح  یدود  یبیکرت  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نیمات رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   THORN یتراجت مان   850PH لدم زاگ  تشن  مالعا  یترارح  یدود  یبیکرت  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دوش تبث  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  یراک *  زور  تخادرپ 10  دشاب * - صلاخ  تمیق  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زادرپراک 09159831994 هاوخ  قیفوت 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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  1616   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5478183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN Storage هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091981000021 زاین :  هرامش 

مالیا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA2040 لدم  SAN Storage هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسانشراک دیئات  هب  طونم  تخادرپ  .دشاب  یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  یزادنا  هار  و  بصن ، لاسرا ، هنیزه  .تسا  هباشم  الاک  دک  .دراد  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت   IT مرتحم لوئسم  اب 09129412620  یلیمکت  تاعالطا  تهجدشاب  یم  طبریذ 

6931975397 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیآ  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338340-084  ، 33332080-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330397-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAN StorageSAN Storage هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2727
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5478292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  )AM3440 رسکلپ یتلام  تازیهجت  ربتعم   FIRMWARE دیرخ یناسرزورب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000137 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددرگ هئِارا  هبرض  دض  لانرتسکا  دراه  یور  رب  سنسیال  یاه  لیاف  تسویپ ) حرش  هب  )AM3440 رسکلپ یتلام  تازیهجت  ربتعم   FIRMWARE دیرخ یناسرزورب و  - 

هناماس 07132142703 ینف 09173040126  سانشراک 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم ددرگ  هئارا  تسویپ  هب  هدش  تساوخرد  یالاک  روتکاف  شیپ  امازلا  دشابیم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هیوست 2  تخادرپ و  نامز  تدم  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  الاک  لیوحت 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   )) AM3440AM3440 رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام تازیهجت   تازیهجت ربتعم   ربتعم   FIRMWAREFIRMWARE دیرخ دیرخ وو   یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 2828
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نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا ریغ  رد  لامش  قرب  عیزوت  تکرش  ریناوت و  هدات  یاراد  تسویپ و  ینف  تاصخشم  قبط  لسیو -  هرمن 35  موینیمولا  میس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم مالعا  دودرم  تروص 

1101005630000067 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرشع ینثا  لیلج  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GLX-5002 ایوگ لاتیجید  نفلت  زکرم  متسیس  دربراک   E1 PRI لاتیجید تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   m 3 یکیتسالپ هسیک   CAB-E1-RJ45 BNC هکبش لباک  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

یللملا نیب  یراجت  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   ACOS 32K BYTE CPU CARD لدم دنمشوه  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ یرازگراب  امتح  زین  تکرش  کرادم  ددرگ  یرازگراب  لیمکت و  مالعتسا  یاه  هخسن  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520003-034  ، 32520501-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520729-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسیو لسیو   3535 هرمن   هرمن موینیمولا   موینیمولا میس   میس ناونع : : ناونع 2929
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   programable processor module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000470 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6GK1561-1AA00 یتعنص هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

programable programable processor moduleprocessor module ناونع : : ناونع 3030
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  ود 2 - هرامش ی  تسویپ  قبط  ینف  تاصخشم  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093707000007 زاین :  هرامش 

درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 16  هتسب   m 2 لوط  60x45 mm زیاس  cm 6 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

شیدناارف راپسب  راشبآ  هدننک  هضرع  عجرم  بآ  روتنک  دربراک   cm 30 زیاس یندچ  رد  اب  یرمیلپ  هچراپکی  هچضوح  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یا  هقلح  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 1000 لوط  INTEX249125 لدم یجراخ  یلخاد و  دم  لگنیس  روک  یرونربیف 24  هکبش  لباک  الاک :  مان 

طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MMC هدنزاس عجرم   MMC
هقلح ( لور )3 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمامت دیاب  - 3 دش دهاوخ  تخادرپ  یرادرهش  یلام  یرادا و  لاور  یط  زا  سپ  تخادرپ  ود 2 - هرامش ی  تسویپ  قبط  ینف  تاصخشم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم 

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوریش ناتسرهش  یزرواشک  داهج  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 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

5479074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هخاش   هخاش   1616 کنیرش   کنیرش هتسب   هتسب   mm  22 لوط   لوط   6060 x45 mmx45 mm  زیاس زیاس   cmcm  66 یلخاد   یلخاد رطق   رطق   PVCPVC  سنج سنج رادرایش   رادرایش تکاد   تکاد ناونع : : ناونع 3131

تسا تسا هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا زازا   یضعب   یضعب دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو دروارب   دروارب قباطم   قباطم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسا هباشم  اه  دک  ناریا  زا  یضعب  دشابیم  تسویپ  تاصخشمو  دروارب  قباطم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003317000005 زاین :  هرامش 

ناوریش ناتسرهش  یزرواشک  داهج  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
IEM یتراجت مان   mm 20 زیاس  in 2\1 لدم ینلیپورپ  یلپ  یدنبرمک  تسب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   SC-LC-xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نادیپس جاوما 

رتم 8 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

تافرش نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   m 500 یفالک هتسب   4x2/5 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  یسم  ناشفا  فاطعنا  لباق  قرب  لباک  الاک :  مان 
فالک 250 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CM01R لدم کر  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 1049  کنارت  لخاد  یکیتسالپ  هدننکادج  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
یرفص هللادی  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب   mm 10 زیاس یکیتسالپ  یا  هشیش  برد  ریگزرد  الاک :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

شور هدیا و  عولط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  یتراجت  مان  لیتکیپ  لدم  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   C3KX-NM-1G لدم هنایار  رورس  هعطق  لوژام  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان   multi mode indoor لدم روک  یرون 12  ربیف  الاک :  مان 
سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف  هعسوت 

ددع 250 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   m 1 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 3355 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن تیریدم  هناخریبد  لیوحت  ار  نآ  لصا   ، هناماس رد  یرازگراب  نمض  لیمکت  ار  یتسویپ  کرادم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9461654434 یتسپ :  دک  کالپ 60 ،  نیطسلف 8 -  شبن  نیطسلف -  نابایخ  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3632330-058  ، 36225009-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36226614-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعب لاسرا  هنیزه  دهشم و  رد  الاک  لیوحت  .دوش  مالعا  یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  امتح  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیاف  قبط.ههام  تخادرپ.تسا 3  هدنشورف 

1101091173000009 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لاسرا  هنیزه  دهشم و  رد  الاک  لیوحت  .دوش  مالعا  یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  امتح  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هس   it دیئات روتکاف و  لیوحت  الاک و  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ.تسا 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38433999-051  ، 38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26146102 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479419 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/04/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

میس یب  ییویدار و  تاطابترا  یاهلکد  یهدناماس  حرط  صوصخ  رد  زوجم  رودص  تقوم و  یرادرب  هرهب  تامدخ  یاهب  لوصو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یفنص یزاسون و  قوعم  یهدب  لوصو  ناراکنامیپ -  هبتر 4  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس  دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708 نفلت :   051 - 31296542 ینف :  سانشراک  نفلت   :: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهعب هدهعب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه وو   دهشم   دهشم ردرد   الاک   الاک لیوحت   لیوحت .دوش   .دوش مالعا   مالعا یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   امتح   امتح وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف قبط.ههام   قبط.ههام تخادرپ.تسا  33   تخادرپ.تسا هدنشورف   هدنشورف

3333

میس میس یبیب   وو   ییویدار   ییویدار تاطابترا   تاطابترا یاهلکد   یاهلکد یهدناماس   یهدناماس حرط   حرط صوصخ   صوصخ ردرد   زوجم   زوجم رودص   رودص وو   تقوم   تقوم یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تامدخ   تامدخ یاهب   یاهب لوصو   لوصو ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون 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

5479466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاتیجید یجورخ  دادعت  اتلد ،  PLC PLC دنرب ساسا  رب  یدورو  لاتیجید 8  یدورو  دادعت   24VDC هیذغت ژاتلو  هلر  یجورخ  عون   S2 اتلد  PLC عون ساسا  رب  - 

Mini یطابترا تروپ  ددع   RS-485 2 یطابترا تروپ  شیازفا 480 ، لباق  لاتیجید  یجورخ  یدورو و  رثکادح   PLC I/O i/O 12 تیفرظ رثکادح  یجورخ   4
 ... یطابترا و تروپ  ددع   USB 1

دوش هیهت  مالعتسا  طیارش  هدش و  تسویپ  تسیل  قباطم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201003576000089 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

یراس ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  یتناراگ  اب  و  یلصا ) ) لانیجروا تروصب  تسیابیم  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42033766-011  ، 33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: 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

نما5478394 نزخم  رابنا  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هحفص 41)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسیا5478945 یکیزیف  تظافح  هناماس  یارجا  هحفص 41)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکیرتکلا5479039 هحفص 14)تالآرازبا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تلادع5479045 ماهس  یرازفا  تخس  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 10)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناریا5479056 هکبش  تحت  یاه  نیبرود  ساسا  رب  اه  رابنا  یکیزیف  تظافح  هناماس  یارجا  هحفص 41)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یت5479061 یا  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا 
ناتسرامیب

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5479066 ( وراد اذغ و  نامزاس  یارب  کراپا  ( یحیرفت  طیلب  هحفص 10)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

S2S2 اتلد   اتلد   PLCPLC  عون عون ساسا   ساسا ربرب   نیمات : : نیمات ناونع : : ناونع 3535
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنماد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون 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

5478447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیدناریخ رهچونم  هدننک  هضرع  عجرم  هوسا  نوتب  یتراجت  مان   cm 35 عافترا  15x50 cm داعبا هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093519000001 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هنماد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شیدناریخ رهچونم  هدننک  هضرع  عجرم  هوسا  نوتب  یتراجت  مان   cm 35 عافترا  15x50 cm داعبا هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع  10000 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

ندیرف ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8564115555 یتسپ :  دک  یبرغ ،  یادهش  راولب  یادتبا  هنماد -  رهش  ندیرف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57362794-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57362111-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cmcm  3535 عافترا   عافترا   1515 x50  cmx50 cm  داعبا داعبا هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب لودج   لودج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3636
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  اب  قباطم  یسرزاب  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000261 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقت دمحم  روپ  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   ACME GENREAL یتراجت مان   G-125 لدم یسرزاب  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مالعتسا  اب  قباطم  یسرزاب  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787100-021  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرزاب یسرزاب تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 3737
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ناگزمره یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5478770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشمو  دادعت  قبط  زاین  دروم  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  شیاپ  نیبرود  -1

تسویپ تاصخشم  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  -2
1101004163000028 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

میسن یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MOBIL SOFT یتراجت مان  ) MITS)ANPR لدم تعرس  فلخت  تبث  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  باهش  ناینب  شناد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SH-D1232R لدم وردوخ  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

سموق قرش  یرصب  یاهوگلا  دنمشوه  ییاسانش 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  تسویپ  رادیرخ  طیارش  ، دشاب تسویپ  تسیل  تاصخشم  دادعت و  قبط  زاین  دروم  یاهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916813541 یتسپ :  دک  تلود ،  ناتسوب  بنج  یبونج -  تلاسر  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33610469-076  ، 33610430-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33610430-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود -- 22 تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود -- 11 تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشمو   تاصخشمو دادعت   دادعت قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم یاهالاک   یاهالاک ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم

3838
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رزخاب ناتسرهش  یتشهب  رتکد  دیهش  کرهش  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویناکو لودجدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096381000001 زاین :  هرامش 

رزخاب ناتسرهش  یتشهبرتکددیهش  کرهش  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
تامدخ و هدننک  هضرع  عجرم  هزیر  نتب  نایواک  دیلوت  تامدخ و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 45   15X30X30 cm زیاس ینتب  لودج  الاک :  مان 

هزیر نتب  نایواک  دیلوت 
تلاپ  6000 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
تامدخ و هدننک  هضرع  عجرم  هزیر  نتب  نایواک  دیلوت  تامدخ و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 54   19X30X35 cm زیاس کت  ویناک  لودج  الاک :  مان 

هزیر نتب  نایواک  دیلوت 
تلاپ  5000 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
زرخاب یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

ویناکو لودج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9597151567 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یاتسور    - تیالوالاب شخب   - زرخاب زرخاب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54826108-051  ، 54864031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54864031-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویناکو ویناکو لودجدیرخ   لودجدیرخ ناونع : : ناونع 3939
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ژد نیهاش  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 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد 1 دیبسالگ  رنیت 12000 و  درس  ، دیفس  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090528000001 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ژد  نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ماف یمیش  نموه  لیمج   kg 250 یزلف هکشب   R111 گنر دک  دیفس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 4 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   lit 220 هکشب یکیفارت  گنر  رنیت  الاک :  مان 
هکشب 2 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 هسیک  G111 دک دیبسالگ  هدننک  قارب  الاک :  مان 

هسیک 2 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

ژد نیهاش  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخ  تخادرپ  یلخاد  عبانم  زا  یقابلا  یباسحیذ و  تارابتعا  لحم  زا  یدقن  نویلیم   غلبم 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5981633355 یتسپ :  دک  ژد ،  نیهاش  یرادرهش  ژد  نیهاش  ناتسرهش  ژد ،  نیهاش  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46332295-044  ، 46322952-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46322952-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

11 هجرد   هجرد دیبسالگ   دیبسالگ وو     12 00012000 رنیت   رنیت درس   ، ، درس دیفس   دیفس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 4040
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هواز ناتسرهش  کیجوگ )  ) یجوگ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنیب 0-19 تلافسا  یارجا  لمح و  هیهت  تکمیرپ -  یارجا  یا -  هناخدور  حلاصم  اب  یزاسریز  یارجا  رتسب -  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096848000001 زاین :  هرامش 

هواز ناتسرهش  کیجوگ / یجوگ /  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یدابآ نمیا  یردیح  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  ماخ  یا  هناخدور  طولخم  الاک :  مان 

نت  1800 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

رون هبج  نازاسهار  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  نزو  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   mm 0-19 یدنب هناد  ردنیب  تلافسآ  الاک :  مان 
نت  1800 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم  1800 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

هواز یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

دشابیم عبرمرتم  زین  تمیق  دحاو  هباشم و  اهدکراب  ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9533185114 یتسپ :  دک  یجوگ  ، یاتسور  یزکرم -  شخب  هواز -  ناتسرهش  هواز ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52292068-051  ، 53683239-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53683239-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلافسا تلافسا یارجا   یارجا وو   لمح   لمح هیهت   هیهت تکمیرپ -  -  تکمیرپ یارجا   یارجا یایا -  -  هناخدور   هناخدور حلاصم   حلاصم اباب   یزاسریز   یزاسریز یارجا   یارجا رتسب -  -  رتسب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4141
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تشدکاپ 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون ینف و  تاصخشم  هجوت  اب  یزکرم )  رورس  هب  شنکارت  لاسرا  شریذپ و  ینابیتشپ ،  کینورتکلا (  طیلب  تراک  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ اهب  مالعتسا  گرب  رد  زاین  دروم  تایلمع 

1101095751000020 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 55 دادعت : 

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

دیامن  روظنم  تسویپ  اهب  مالعتسا  رد  ار  یداهنشیپ  تمیق  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک هعجارم  یتسویپدانسا  هب  تمیق  هئارا  یارب  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریازا 

 .*** تسا یمازلا  یداصتقا  روما  ییاراد و  ترازو  زا  یداصتقا  دک  هئارا  ***

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یزکرم یزکرم رورس   رورس هبهب   شنکارت   شنکارت لاسرا   لاسرا وو   شریذپ   شریذپ ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ کینورتکلا (  (  کینورتکلا طیلب   طیلب تراک   تراک هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4242
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دورداب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داعبا 4*20*20 هب  ینیشام  یسرپ  ینتب  شرف  کولب  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095165000006 زاین :  هرامش 

دورداب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

رتم یتناس  300000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زنطن رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8766113416 یتسپ :  دک  دورداب ،  یرادرهش  جیسب - راولب  - دورداب زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54342424-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54344009-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایم دالوف  عمتجم   :: 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5479297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردول یکیمانید  لوکساب  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000075 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روحمراب لوکساب  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایم ) دالوف  عمتجم  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ 

یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2020 ** 2020 ** داعبا  44 داعبا هبهب   ینیشام   ینیشام یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب شرف   شرف کولب   کولب دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 4343

ردول ردول یکیمانید   یکیمانید لوکساب   لوکساب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4444
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراحتنا  دض  دنبهار  تیگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فلا 401-18

1101001324000016 زاین :  هرامش 
سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-G 903 لدم ینوتس  یتسیرورت  دض  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143673769 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یعرف 13/5 ، مرا 13 ، مرا ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250217-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250249-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلا فلا 1818 -- 40 140 1 یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنبهار   دنبهار تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 56 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2qcv7hltaqysw?user=37505&ntc=5478249
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5478249?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tiuny300 روتوم اب  دنمشوه  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093366000003 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  سیدرپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  12 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: حرش هب  یزادنا ) هار  بصن و  و   ) تاقلعتم مامت  سکاب و  هارمه   tiuny300 روتوم اب  هایس 11  هلول  هغیت  اب  دنمشوه  هرکرک  ددع   12 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عبرمرتم ) یپ 88   ) riton80 هغیت اب  هرکرک : هد 

عبرمرتم ) یپ 39.4   ) riton100 هغیت اب  هرکرک : کی 
( عبرمرتم یپ 18.2   ) riton100 هغیت اب  هرکرک : کی 

1659119715 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  نادیم  .سیدرپ  رهش   2 زاف .سیدرپ  نارهت  هار  دازآ  سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76244994-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76244991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یسرزاب5478468 هحفص 32)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  روتکاف و  شیپ  قبط  ههام  یتناراگ 36  اب  یبناج  مزاول  اب   ( I P) ماد نیبرود  هاگتسد  دادعت 28  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003656000008 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیریدم رد  لیوحت  تسا  یمازلاداتس  هناماس  رد  هطوب  رم  روتکاف  شی  یراذگراب  دامرف  مالعا  ار  یداهنشیپ  دنرپ  افطل  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  هدوب و  نکسم  کناب  بعش 

5715675434 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بعش  تیریدم  هدکشناد   هار  راهچ  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458524-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458524-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج یبناج مزاول   مزاول اباب    ( ( I  PI  P)) ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4747

نما نما نزخم   نزخم رابنا   رابنا یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نما نزخم  رابنا  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003978000108 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HPI یتراجت مان  لدم 3706   cm 60 قمع  161x60 cm زیاس تینوی  هداتسیا 34  کر  الاک :  مان 

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

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HPI یتراجت مان   SH060 لدم هداتسیا  کر  دربراک  تباث  کر  ینیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
تاطابترا شرتسگ  هدنزاس  عجرم  رتخاب  تاطابترا  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   ws-c2960-24-tcl لدم  poe هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

رتخاب
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   AF099A لدم کر  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

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

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 001  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 

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

سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   CAM BOX AHP-C01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  خرس  میهید  تراجت  نارواشم  هدنزاس  عجرم  اکوف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   SFTP PVC لدم  m 1 لوط دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

خرس میهید  تراجت  نارواشم 
ددع 45 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  خرس  میهید  تراجت  نارواشم  هدنزاس  عجرم  اکوف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   SFTP PVC لدم  m 0/5 لوط دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

خرس میهید  تراجت  نارواشم 
ددع 45 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  اناید  طابترا  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم   RADISSON یتراجت مان   RD-IP5551MZ لدم زیاروتوم  زنل  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اناید طابترا  ناب  هدید 
هاگتسد 19 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتساوخ تیلاعف  زوجم   ) یتساوخرد کرادم  و  روتکاف ) شیپ   ) تمیق داهنشیپ  یراذگراب  .ددرگ  هظحالم  یتسویپ  لیاف  داهنشیپ ، هئارا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هدوزفا ) شزرا  یهاوگ  یراک ، هموزر  هدش ،

5137653363 یتسپ :  دک  دیدج ،  کرا  نابایخ  یوربور  یبونج  شترا  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35546164-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35543953-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل یرادناتسا   :: 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 17 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  تمیق  هیارا  هب  مزلم  هدنشورف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  هب  مزلم  هدنشورف 

1101000203000010 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

تناسای هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CSST یتراجت مان   VC-850 لدم کرحتم  یبابح  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813768514 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  نادیم   - دابآ مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33121150-066  ، 33191255-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33191709-066 :: 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

نامرک ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف مرف لیمکت   لیمکت هبهب   مزلم   مزلم هدنشورف   هدنشورف دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا ساسا   ساسا ربرب   تمیق   تمیق هیارا   هیارا هبهب   مزلم   مزلم هدنشورف   هدنشورف دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هناماس   هناماس ردرد   یراذگراب   یراذگراب وو   مالعتسا   مالعتسا

4949

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود روتینام   روتینام سیک   سیک ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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BENQ MX550 هدش و همیمض  تاصخشم  اب  روتکژورپ  وئدیو  هتسب و  رادم  نیبرود  روتینام  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000249000111 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیپساک هنایار ی  دنپس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم   TCL یتراجت مان   P65USL لدم  in 50 زیاس  LED HD 4K نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
یرساود اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان  لدم 1604  هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  هلاناک   DVR 16 شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   UA32D4430 لدم  in 32 یگنر  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نابات رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   CA-UM480BP-0360P لدم  CCTV CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رتخاب
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   IPC-HFW3300C لدم  CCTV CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

یزیزع اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  عون  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دنشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا   . دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لصا و  یتسیاب  الاک  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یردان  سدنهم  یاقآ  هرامش 09134412298  اب  ماهبا  تروص  رد  دوش .  لیوحت  تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب  ًاقیقد  یتسیاب 

7618834118 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31211073-034  ، 31211000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32132219-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نیوزق

نیوزق 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

5478774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  حابص  نسح  یخیرات  هعلق  توملا  هقطنم  رد  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  رجیپ و  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ روتکاف و  زوجم و  یراذگراب  تسویپ  کرادم 

1101003169000036 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

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

تسویپ کرادم  حرش  هب  حابص  نسح  یخیرات  هعلق  توملا  هقطنم  رد  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  رجیپ و  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
001 ازخا هنازخ  دانسا  لحم  زا  تسیمازلا  یتناراگ  روتکاف و  زوجم و  کرادم  یراذگراب 

3415846476 یتسپ :  دک  یتسد ،  عیانص  نابایخ  شبن  اردصالم  نابایخ  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33688555-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33688555-028 :: 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

حرش حرش هبهب   حابص   حابص نسح   نسح یخیرات   یخیرات هعلق   هعلق توملا   توملا هقطنم   هقطنم ردرد   نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   رجیپ   رجیپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتناراگ یتناراگ وو   روتکاف   روتکاف وو   زوجم   زوجم یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم

5151
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ریشبجع هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریواصت تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093754000009 زاین :  هرامش 

ریش بجع  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  MBV-XWST هتسبرادم نیبرود  تنیالک  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناراک سیطانغم  نما  رهش 
هتسب 60 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
ریش بجع  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رازفا مرن   ، هتسبرادم یاه  نیبرود  یارب  ددع   60 دادعت هب   STARTER هخسن AXXON NEXT دنرب ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 1  ، ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  ، هدننک نیمات  اب  لقنو  لمح  هنیزه  ، دشاب یلاع  تیفیکو  درادناتسا  یاراد  دشاب  لوئسم  ماقم  دات  دروم 

5541753389 یتسپ :  دک  ریش ،  بجع  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  جیسب -  نادیم  ریش -  بجع  ریش ،  بجع  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37624200-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37624200-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا هکبش  تحت  نیبرود  ساسا  رب  دس  هرامش 4  هاگتسیا  یکیزیف  تظافح  هناماس  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001408000091 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998649 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  سدقم -  عافد  نادیم  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230120-0843  ، 32230120-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230140-084 :: 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

ریواصت ریواصت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5252

هاگتسیا هاگتسیا یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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نانمس ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  مزال  تاریهجت  هیلک  هارمه  هب  تقرس  نالعا  متسیس  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001145000103 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  مزال  تاریهجت  هیلک  هارمه  هب  تقرس  نالعا  متسیس  هتسبرادم و  نیبرود  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
فیدر  16 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ لباق  دقن ) ) ینارمع تارابتعا  لحم  زا  نآ  غلبمو  هدوب  هدنشورف  هدهعب  یسرزابو  لیوحت  لحم  ات  هیلختو  لمحو  یریگراب  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

3519863131 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  یرادناتسا  یوربور   - جیسب راولب  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458053-023  ، 31226000-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449114-023 :: 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

مالیا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5479056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا هکبش  تحت  یاه  نیبرود  ساسا  رب  مالیا  رهش  یاه  رابنا  یکیزیف  تظافح  هناماس  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001408000090 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998649 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  سدقم -  عافد  نادیم  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230120-0843  ، 32230120-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230140-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط مزال   مزال تاریهجت   تاریهجت هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   تقرس   تقرس نالعا   نالعا متسیس   متسیس وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5454

یناریا یناریا هکبش   هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود ساسا   ساسا ربرب   اهاه   رابنا   رابنا یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " 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

تاصخشم5478770 قبط  شیاپ  نیبرود  تسویپ 1- تسیل  تاصخشمو  دادعت  قبط  زاین  دروم  یاهالاک 
تسویپ تاصخشم  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  تسویپ 2-

هحفص 32) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیرتکلا5479039 هحفص 14)تالآرازبا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

روتکژورپ5478650 وئدیو  هتسب و  رادم  نیبرود  روتینام  هحفص 41)سیک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

روتکژورپ5478650 وئدیو  هتسب و  رادم  نیبرود  روتینام  هحفص 41)سیک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

5478146NSC تاقلعتم قیرح و  مالعا  هحفص 18)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5478196 مالعا  هحفص 18)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5478430 مالعا  مزاول  دود و  هحفص 18)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاین5479014 دروم  مالقا  روتکتد و  هحفص 18)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاین5479040 دروم  مالقا  روتکتد و  هحفص 18)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 56 ھحفص 49 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " 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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا زکارم  رد  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قباطم  ینز  تعاس  هاگتسد  لرتنک و  سسکا  تازیهجت  تیگ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر ناسارخ  تخاسریز 

1101001022000513 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعاس عاونا  لرتنک ؛ یربهار و  نومزآ ، یریگ ، هزادنا  تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف روتکاف  تخادرپ.دامن  لصاح  سامت  یرادا  تقو  رد  هرامش 05136098888  اب  یرتچ  یاقآ  بانج  طوبرم  سانشراک  اب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیروآ لمع  هب  دیدزاب  امازلا  راک  ماجنا  یگنوگچ  لحم و  زا  تمیق  هیارا  زا  لبق.دشاب  یم  ریذپ  ناکما  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هیارا  تروص  رد 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

ینز5478315 تعاس  هاگتسد  لرتنک و  سسکا  تازیهجت  تیگ و  هحفص 50)دیرخ  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم5478770 قبط  شیاپ  نیبرود  تسویپ 1- تسیل  تاصخشمو  دادعت  قبط  زاین  دروم  یاهالاک 
تسویپ تاصخشم  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  تسویپ 2-

هحفص 32) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم5478770 قبط  شیاپ  نیبرود  تسویپ 1- تسیل  تاصخشمو  دادعت  قبط  زاین  دروم  یاهالاک 
تسویپ تاصخشم  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  تسویپ 2-

هحفص 32) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ینز ینز تعاس   تعاس هاگتسد   هاگتسد وو   لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت وو   تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 56 ھحفص 50 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  ، یضاقتم دحاو  دأت  ، تسویپ طیارش  ، مالعتسا تاصخشم  قبط   GT41 جنسزاگ هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ 

1101092586000076 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GMI یتراجت مان   GT-41 لدم لباترپ  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  ، یضاقتم دحاو  دأت  ، تسویپ طیارش  ، مالعتسا تاصخشم  قبط   GT41 جنسزاگ هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ 

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

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه هبهب   وو   لیمکت   لیمکت هطوبرم   هطوبرم مالعتسا   مالعتسا ،، یضاقتم یضاقتم دحاو   دحاو دأت   دأت ،، تسویپ تسویپ طیارش   طیارش ،، مالعتسا مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   GT41GT41 جنسزاگ   جنسزاگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ تسویپ   تسویپ هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا یهاوگ   یهاوگ وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ

5757

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

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

زا 56 ھحفص 51 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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

هیمورا هاگشناد   :: 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 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

5478587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  الاک  دک  یتسویپ  تسیل  قبط  سناسرولف  روتکتد  پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000214 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 20 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

دحاو5478338 دأت  ، تسویپ طیارش  ، مالعتسا تاصخشم  قبط   GT41 جنسزاگ هاگتسد 
تسویپ هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  ، یضاقتم

.ددرگ

هحفص 51) روتکتد  ( روتکتد

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

قیرح5478430 مالعا  مزاول  دود و  هحفص 18)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دشاب5478587 یم  هباشم  الاک  دک  یتسویپ  تسیل  قبط  سناسرولف  روتکتد  هحفص 51)پمال  روتکتد  ( روتکتد

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

زاین5479014 دروم  مالقا  روتکتد و  هحفص 18)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاین5479040 دروم  مالقا  روتکتد و  هحفص 18)دیرخ  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

فلا5478249 یراحتنا 18-401 دض  دنبهار  تیگ  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سناسرولف   سناسرولف روتکتد   روتکتد پمال   پمال ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 56 ھحفص 52 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلا5478249 یراحتنا 18-401 دض  دنبهار  تیگ  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: 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 17 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش نایوجددم  رهم  نکسم  یاهنامتخاس  هرادجود  یاه  هرجنپ  برد و  یاهب HDF و  رد  تقرس ،  دض  اهبرد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیذ تاصخشم  قبط  ریشمار 

1101005700000005 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هرجنپ 56 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هگنل 64 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هگنل 16 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط ریشمار  ناتسرهش  نایوجددم  رهم  نکسم  یاهنامتخاس  هرادجود  یاه  هرجنپ  برد و  یاهب HDF و  رد  تقرس ،  دض  اهبرد  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیذ تاصخشم 

6133763661 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  نوخ  لاقتنا  نامزاس  یوربور  نیطسلف  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33367969-061  ، 33367717-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369812-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

یاهنامتخاس5478854 هرادجود  یاه  هرجنپ  برد و  یاهب HDF و  رد  تقرس ،  دض  اهبرد  بصن  هیهت و 
رهم نکسم 

هحفص 53) تقرس  ( تقرس دضدض  

رهم رهم نکسم   نکسم یاهنامتخاس   یاهنامتخاس هرادجود   هرادجود یاه   یاه هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد وو     HDFHDF  یاهب یاهب ردرد   تقرس ،  ،  تقرس دضدض   اهبرد   اهبرد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 56 ھحفص 53 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  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 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

5478180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Max clock CPU Socket Socket AM4 Compatible Device AMD AM4 Socket 3rd and 2nd Gen AMD و - ....  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  و - ...  / speed Up to 5.0 GHz Base clock speed3.6 GHz Cores

دوش هیهت  مالعتسا  طیارش  هدش و  تسویپ  تسیل  قباطم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201003576000087 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  یتناراگ  اب  و  یلصا ) ) لانیجروا تروصب  تسیابیم  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42033766-011  ، 33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MaxMax وو - -   CPU Socket Socket AM4 Compatible Device AMD AM4 Socket 3rd and 2nd Gen AMDCPU Socket Socket AM4 Compatible Device AMD AM4 Socket 3rd and 2nd Gen AMD نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع
clock  speed Up to 5.0  GHz Base c lock  speed3.6  GHz Coresclock  speed Up to 5.0  GHz Base c lock  speed3.6  GHz Cores

6060

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

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

زا 56 ھحفص 54 
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ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

A4 راد گرب  رس  ذغاک  پاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003471000044 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
پاچ راد  بسچرس   A5 ذغاک هخسن  رازه   60 - 

پاچ بسچ  رس  نودب  گنر   A4 4 ذغاک رازه   25
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدم تروصب  ناهفصا  شرورپ  شزومآ و  اب  هیوست   - هدنشورف هدهع  رب  هاگنامرد  برد  ات  لقن  لمح و  هنیزه  ایو  دشاب  ناهفصا  ناتسا  زا  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش حالصا  دیاب  روتکاف  ذغاک  دادعت  یرسک  تروص  رد   - دشاب یم  راد 

8145813331 یتسپ :  دک  تشهب ،  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نیسح خ  ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226741-031  ، 32218812-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228680-031 :: 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

5478180CPU Socket Socket AM4 Compatible Device AMD AM4 Socket نیمات - :
Max clock speed Up to 5.0 GHz Base clock 3rd and 2nd Gen AMD و -

speed3.6 GHz Cores

هحفص 54) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5478799A4 راد گرب  رس  ذغاک  هحفص 54)پاچ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ریواصت5478833 تیریدم  رازفا  هحفص 41)مرن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5478910Oracle APEX کرومیرف رب  ینتبم  یرتشم  شرافس  رازفا  مرن  هعسوت  دیلوت و  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یت5479061 یا  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا 
ناتسرامیب

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کسیر5479256 راهم  تیریدم و  عماج  هناماس  هحفص 10)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

A4A4  راد راد گرب   گرب رسرس   ذغاک   ذغاک پاچ   پاچ ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 56 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vwy4bykdg9lww?user=37505&ntc=5478799
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5478799?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نما5478394 نزخم  رابنا  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هحفص 41)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 56 ھحفص 56 
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