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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 8

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

140 1140 1 ریت   ریت   2525 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس ,240 , 000150 ,240 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   144,540هکس , 000144,540 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19,3002 سیئوس19,300 سیئوس کنارف   330کنارف ,800330 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,500 , 00082 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   248رالد ,000248 ناتسبرع000, ناتسبرع لایر   93,23093,230لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,670 , 00052 ,670 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,80031 ,800

رایع رایع   1818 یالط   13,730یالط , 00013,730 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ383,020383,020دنوپ نپاژ نینی   دصکی   234,240234,240دصکی

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
((77))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7575))

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

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

زا 66 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 51

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( 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 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 66 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( 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 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( 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  • 63

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

زا 66 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 66 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/589 م م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

aogc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوخراد هقطنم   MINI PURGE یکدی تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  6: راکب عورش  خیرات  زا  دادرارق  یارجا  تدم 
لایر هصقانم 10.636.000.000  لک  غلبم  دروآرب 

زا لحارم  هیلک  .تسا  لایر  نازیم 531.800.000  هب  ربتعم  یکناب  همانتنامض  ای  و  دقن ) هجو  زیراو   ) هدرپس عون  زا  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  جرد  هنیزه  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

06132123008-06132123181 - 06153526179 -  02188901050 الاک :  روما  تاکرادت و   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir AOGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: AOGC.KALA@AOGC.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم   MINI  PURGEMINI  PURGE  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 66 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003051000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489757 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ  بای  تهج  روباشین و  ماج و  تبرت  شیاپ  دنجریب ، بای  تهج  شیاپ و  یاه  تیاس  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناگرگ بای  تهج  روباشین و  ماج و  تبرت  شیاپ  دنجریب ، بای  تهج  شیاپ و  یاه  تیاس  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   560,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدفه یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ   ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ،  یروانف  تاطابترا و  هناخترازو  سیدرپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003007000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:30هرامش  : تعاس  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

imidro.gov.ir :: عبنم 12:30عبنم تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489239 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  یند  ـ عم عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  گنیکراپ  هقبط  یزاسون 3  یزاسزاب و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهراوید ) فقس و  یشاقن  تاریمعت و  یکیفارت ، طوطخ  مئالع  سکموتب ، شوپفک  یارجا  یحارط و  لماش  )

یسمش هام  را 6  یارجا  تدم 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 39 ادخهد  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  یسودرف  نادیم   ، 1581614513 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ یاه   یاه تیاس   تیاس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 22

گنیکراپ گنیکراپ هقبط   هقبط یزاسون  33   یزاسون وو   یزاسزاب   یزاسزاب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 66 ھحفص 6 
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005674000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489313 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ  نیرباع  ددرت  تهج  اه  عطاقت  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدایپ نیرباع  ددرت  تهج  اه  عطاقت  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   759,264,000 نیمضت :  غلبم 

13:40 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اهدادرارق 034-41325077 دحاو  مود  هقبط  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس   ، 7814757331 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  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

ناجنسفر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

news.rafsanjan.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: هب تبسن  رهش ، یمالسا  مرتحم  یاروش  خروم 02/12/1400 هرامش 1013 بوصم  هجدوب  ساسا  رب  دراد  رظن  رد  ناجنسفر  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

( سودرف  ) بالقنا روحم  ور  هدایپ  شرفگنس  هیهت  - 1

( سودرف  ) بالقنا روحم  یزاسفک  تهج  شرفگنس  هیهت  - 2

.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا 

.دنراد  ار  راک  ماجنا  ییاناوت  هبرجت و  هک  تیحالص  دجاو  یاهتکرش  صاخشا و  هیلک  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

یتخت نابایخ  ناجنسفر ، سردآ  هب  یزکرم  یرادرهش  رد  عقاو  اهدادرارق  روما  رتفد  هب  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  زا  عالطا  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ

5-03434258701 :: نفلت :: www.news.rafsanjan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت تهج   تهج اهاه   عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 44

روحم روحم ورور   هدایپ   هدایپ شرفگنس   شرفگنس هیهت   هیهت 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 66 ھحفص 7 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5489313?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jldds3wnlghh2?user=37505&ntc=5489458
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5489458?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا نداعم  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4-4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 12:30  تیاغل  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی 

imidro.gov.ir :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 12:30  ات  رثکادح   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489540 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 13   - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش هام  راک 6  یارجا  تدم  نامتخاس  گنیکراپ  هقبط  یزاسون 3  یزاسزاب و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1.500.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 39 ادخهد  هچوک  شبن  هیمس  هب خ  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

41868000-021 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5488788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یقرب  برد  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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 دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس گنیکراپ   گنیکراپ هقبط   هقبط یزاسون  33   یزاسون وو   یزاسزاب   یزاسزاب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66

یناشن یناشن شتآ   شتآ یقرب   یقرب برد   برد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 66 ھحفص 8 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 متسیس  ناراکمه  تکرش  یلامو  یرادا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  داد  رارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000180 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  لغش  یوجتسج  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000059 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/05/02 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یتمه و  مناخ  نفلت 64492556  هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 لاس   لاس متسیس   متسیس ناراکمه   ناراکمه تکرش   تکرش یلامو   یلامو یرادا   یرادا رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ داد   داد رارق   رارق ناونع : : ناونع 88

 . . تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   یمومع   یمومع طیارش   طیارش قبط   قبط لغش   لغش یوجتسج   یوجتسج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 66 ھحفص 9 
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لباب یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف یرازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050272000050 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناسمد یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  موربیاس  یتراجت  مان   CR750ING-XP لدم هلاس  زوجم 1  اب   TVS یرازفا مرن  هتسب  هارمه  هب   UTM هاگتسد الاک :  مان 

هنایار
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  - سردم نابایخ  شبن  - تیالو نادیم  - لباب - ناردنزام ناتسا  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35156-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223400-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت 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 14 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقوقح هناماس  یزاس  هدایپ  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000182 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

تکرش 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88318206-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف یرازفا   یرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یقوقح یقوقح هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تارداص  هعسوت  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 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک یسایس و  صاخشا  یمیرحت ، صاخشا  مالعتسا  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000014 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادازون تارطاخ  تبث  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101090217000096 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یقیسوم راشتنا  ادص و  طبض  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تامدخ  هیلک  یراذگ  خرن  هتساوخ  دراوم  ساسا  رب  هعلاطم و  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناتسرامیب 03531833544  یرادباسح  دحاو  طسوت  یدقنریغ و  تروصب  اه  هنیزه  تخادرپ 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  باهذ  بایا و  یاه  هنیزه  هیلک 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8224000-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاک الاک وو   یسایس   یسایس صاخشا   صاخشا یمیرحت ، ، یمیرحت صاخشا   صاخشا مالعتسا   مالعتسا هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1212

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   نادازون   نادازون تارطاخ   تارطاخ تبث   تبث تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1313

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یبرغ ناجیابرذآ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  (XG3ATCHEUK) -( I-XM3A1CSAA-)(I-XT3A1CSES  : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001526000043 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و 
هتسب 3 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ناریا  داتس  هناماس  رد  یتسیاب  ءاضما  رهم و  زا  سپ  یتساوخرد  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هیمورا ،  ییاذغ  عیانص  کینورتکلا و  یروانف  کرهش  ریس - هوک  هداج  نویوق - لپ  هیمورا - هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5713197141

32770395-044  ، 33489606-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33489609-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروهمج تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ حرش  هب   ) تلود نانکراک  یجراخ  یاهرفس  رب  تراظن  تایه  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ ، تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004728000011 زاین :  هرامش 

یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانیهاوگ یکیتامروفنا ، یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب ، هبتر  یهاوگ  یا ، هنایار  یفنص  ماظن  زوجم  اتفا ، یهاوگ  زاین : دروم  یاهزوجم  کرادم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تکرش تارغت  نیرخآ  همانساسا و  یتایلام ، نایبرم  مان  تبث 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458429-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط (( XG3ATCHEUK)  - (  I -XM3A1CSAA-)( I -XT3A1CSESXG3ATCHEUK)  - (  I -XM3A1CSAA-)( I -XT3A1CSES )) ناونع : : ناونع 1414

تلود تلود نانکراک   نانکراک یجراخ   یجراخ یاهرفس   یاهرفس ربرب   تراظن   تراظن تایه   تایه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 66 ھحفص 12 
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ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  تمدخروتسد  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  تنرتنیا  یناهج  هکبش  هب  هفرطود  یرارقربراکروتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000093 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  دادرارق  لکش  هب  تمدخروتسد  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ناریا  کرمگ  تاعالطا  یروانف  لک  هرادا  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  - 2

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

82992240-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ینامزاس  لاتروپ  رارقتساو  یزاس  هدایپودیلوت   ، یحارط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003067000053 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ینامزاس  لاتروپ  رارقتساو  یزاس  هدایپودیلوت   ، یحارط  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا یناهج   یناهج هکبش   هکبش هبهب   هفرطود   هفرطود یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 1616

ینامزاس ینامزاس لاتروپ   لاتروپ رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   دیلوت   دیلوت  ، ، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 1717

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مالیا زاگ  شیالاپ  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 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

5489491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن لاسرا  هرامش 3000782100  هب  هامریت 1401  هبنش 25  زورما  تعاس 24  ات  ار  حیحص  هنیزگ  ددع  ًافطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000469 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2912843-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تاعالطا  یروانف  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 16 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  ینابیتشپ  یا و  هعسوت  درکیور  اب  نیرفآون  ناریا  هناماس  تامدخ  یزاس  هدایپ  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماسردروتکاف  شیپ  یراذگراب   - هناماسرد

1101001011000088 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

یراذگراب هناماس -  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ینابیتشپو  یا  هعسوتدرکیوراب  نیرفآون  ناریا  هناماس  تامدخ  یزاس  هدایپ  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
88115895 یرگشل دادرارق  سانشراکو  88115374 یلقاع ینف  سانشراک  نفلتدشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماسردروتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

هناماس هناماس تامدخ   تامدخ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تاعالطا  یروانف  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 16 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هناماسرد یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب 
1101001011000086 زاین :  هرامش 

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128168407 ینسحم هناماس  سانشراکو  راداپ 88115831  مناخ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماس  ردروتکاف 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: 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  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 - - هناماسرد هناماسرد یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال لماش   لماش یتساوخرد   یتساوخرد تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردروتکاف   ردروتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب

2020

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

5488698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل  قباطم  یتارباخم )  متسیس  تیفرظ  شیازفا  تهج  لوژام (  هارمه  هب   FE تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000484 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMATIC S7-300 نویساموتا لرتنک و  متسیس   PLC هیذغت عبنم   VDC 24 لوژام الاک :  مان 

نامیلس دجسم  تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS
ددع 1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
زادرپ نایسراپ  یروآ  نف  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   AMROAD هدنزاس عجرم   FXE82113 لدم  pbx یتارباخم هعسوت  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   ( ( تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یتارباخم )  )  یتارباخم متسیس   متسیس تیفرظ   تیفرظ شیازفا   شیازفا تهج   تهج لوژام (  (  لوژام هارمه   هارمه هبهب     FEFE  تراک تراک 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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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5489052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

V PACKING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000424 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5489099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COMMUNICATION PROCESSOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000423 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

V PACKINGV PACKING ناونع : : ناونع 2222

COMMUNICATION PROCESSORCOMMUNICATION PROCESSOR ناونع : : ناونع 2323
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: 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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - پارت میتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب 

1101092410000511 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یا هدند  لاصتا  عون   in 1/2 رطق  bar 42 راشف دالوف 430  سنج   TD 662 لدم راخب  زا  نارطق  یزاسادج  روظنم  هب  راخب  طوطخ  کیمانید  ومرت  راخب  هلت  الاک :  مان 
ناهفصا راخب  تاسیسات 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پارت پارت میتسا   میتسا ناونع : : ناونع 2424
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دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HiMaxX 60 لدم  FBT ویسپ دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003212000133 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
HiMaxX 60 لدم  FBT ویسپ دناب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دزی  ناتسرهش  هدودحم  ناگدننک  نیمات  اب  باختنا  تیولوا  دشاب 2 - یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8914813191 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یاهتنا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36206201-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36206205-035 :: 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

HiMaxX 60HiMaxX 60 لدم   لدم   FBTFBT ویسپ   ویسپ دناب   دناب ناونع : : ناونع 2525
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  افطا  نالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003796000003 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   EFD لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816659871 یتسپ :  دک  تدحو ،  یادهش  لپ  هب  هدیسرن  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448477-054  ، 33448471-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448476-054 :: 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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ راک  حرش  قبط  یناشن  شتآ  هلول  طخ  زا  یتشن  عفرو  ریمعت  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645000976 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن ظاحل  ار  نآ  دوخ  یداهنشیپ  خرنرد  تسیاب  یم  راکنامیپ  هک  دراد  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  تخادرپ  هب  زاین  هژورپ  نیا  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52824773-071  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم اباب   افطا   افطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2626

یناشن یناشن شتآ   شتآ هلول   هلول طخطخ   زازا   یتشن   یتشن عفر   عفر وو   ریمعت   ریمعت هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2727
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120094 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  sf6 leak detector یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یریگ  هزادنا  لیاسو  هورگ : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 :( تسویپ تساوخرد  قبط   ) MSA جنسزاگ بارپ  رتلیفو  پمپ  + MSA/BW روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000413 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MSA یتراجت مان   ALTAIR 2X لدم زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 :( تسویپ تساوخرد  قبط   ) MSA جنسزاگ بارپ  رتلیفو  پمپ  + MSA/BW روسنس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138525-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: 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

هاگتسد هاگتسد   s f6  leak  detectorsf6  leak  detector ناونع : : ناونع 2828

ALTAIR 2XALTAIR 2X لدم   لدم زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2929
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) ششوپ بایذفنم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000376 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   GAS DETECTION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003885 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   GAS DETECTOR لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

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

8332-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ششوپ ششوپ بایذفنم   بایذفنم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3030

GAS DETECTIONGAS DETECTION ناونع : : ناونع 3131
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(( یهگآ یهگآ دادعت  3535   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5488450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/16 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلو یراک 230  ژاتلو   tcp/ip هب  rs485 لکتورپ لیدبترتویپماک  هکبش  لیدبت  طبار  ناونع : 

14011532 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکتورپ لکتورپ لیدبترتویپماک   لیدبترتویپماک هکبش   هکبش لیدبت   لیدبت طبار   طبار ناونع : : ناونع 3232
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5488458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  هتساوخ  کرادم  هئارا  .یراذگ  تمیق  تهج  هباشم و  دک  ناریا  .تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  اب  قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیرابجا تامازلا  لیاف 

1101001017000298 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   CR52-P20-1X10GBase-XSFP لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت   DSP لوژام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یمسر و  روتکاف  شیپ  هیارا  هارمه  هب  دادرارق  سیون  شیپ  تاحفص  مامت  یاضما  تاعالطا و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروصنم 64573066 یاقا  سانشراک.تسیمازلا  هناماس 

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ کرادم   کرادم هئارا   هئارا .یراذگ   .یراذگ تمیق   تمیق تهج   تهج وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ اباب   قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
تسیرابجا تسیرابجا تامازلا   تامازلا لیاف   لیاف

3333

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

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

زا 66 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uykug6yraqphf?user=37505&ntc=5488458
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5488458?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هدالاب هرج و  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

canon 2206 یپکوتف هاگتسد  کی  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003977000008 زاین :  هرامش 

هدالابو هرج  شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمظاک هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان  لدم 2318  یلومعم  یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7339114999 یتسپ :  دک  هدالاب ،  هرج و  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا  هدالاب ، هرج و  هقطنم  نورزاک ، نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42475122-071  ، 42474209-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42473242-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5488520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   PROPORTIONAL Solenoid driver تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000411 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   SOLENOID ALARM DRIVER MTL5021 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش تیاعر  .دشاب  یم  یمازلا  ینف  داهنشیپ  یرازگراب  .دشاب  یم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا مازلا  تسویپ 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138430-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

canon 2206canon 2206 یپکوتف   یپکوتف هاگتسد   هاگتسد کیکی   هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 3434

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   PROPORTIONAL Solenoid driverPROPORTIONAL Solenoid driver ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5488639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(switch cisco nexus 9300 with 48p +10G sfp+ 6p 40G Qsfp(pn:N9K-C9372PX تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000165 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 9300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 3  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس کی  تدم  هب  تنرتنیا  تامدخ  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003422000004 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513654484 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  نارمچ  رتکد  راولب  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449074-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447851-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( switch c isco nexus 9300  w ith 48p +10G sfp+ 6p 40G Qsfp(pn:N9K-C9372PXswitch c isco nexus 9300  w ith 48p +10G sfp+ 6p 40G Qsfp(pn:N9K-C9372PX ناونع : : ناونع 3636

لاس لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5488657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم رظن  دروم  لانیجیروا   k9/4451 وکسیس رتور  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003796000004 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ISR 4221/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم رظن  دروم  لانیجیروا   k9/4451 وکسیس رتور  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816659871 یتسپ :  دک  تدحو ،  یادهش  لپ  هب  هدیسرن  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448477-054  ، 33448471-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448476-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتلوم  ید و  یس  دروک و  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003108000143 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSTSTD10MM لدم  m 10 لوط دم 50  یتلام   ST-ST دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هطوبرم روتکاف  الاک و  تفایرد  خیرات  زا  سپ  ههامکی  هیوست  .ددرگ  جرد  لیوحت  لاسرا و  اب  طبترم  یاه  هنیزه  روتکاف و  لک  عمج  تروصب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153744715 یتسپ :  دک  تلیضف ،  ورتم  هاگتسیا  یوربور  - سردم راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244069-0711  ، 37274011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم رظن   رظن دروم   دروم لانیجیروا   لانیجیروا   k9k9//44514451 وکسیس   وکسیس رتور   رتور دشابیم .  .  دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 3838

رتم رتم یتلوم   یتلوم وو   یدید   یسیس   وو   دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد -  لکتفه و  زکارم  رد  هچضوح  بصن  یشکلباک و  ، یرافح تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000537 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

لگتفه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  ...و )  همیب  تایلام ،  ینوناق (  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  همیب و  باسحاصافم  هیارا 

دیئامرف لصاح  سامت  نایوفطصم  سدنهم  سامت 09373789510  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زدهد -  -  زدهد وو   لکتفه   لکتفه زکارم   زکارم ردرد   هچضوح   هچضوح بصن   بصن وو   یشکلباک   یشکلباک ،، یرافح یرافح تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MI-DVBT5W لدم  W5 ناوت  MHZ860-470 سناکرف لاتیجید  ینویزیولت  میس  یب  هدنتسرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003212000126 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
MI-DVBT5W لدم  W5 ناوت  MHZ860-470 سناکرف لاتیجید  ینویزیولت  میس  یب  هدنتسرف  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

دروم سنج  هجو  تخادرپ  - 3 دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  قوف  یالاک  -2 دشابیم هدنشورف  هدهعربدزی  یزکرم  نادنزرابنا  ات  لمح  هیارک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09128884312 هرامش  دش 5- دهاوخ  هداد  تدوعالاک  تریاغم  تروصرد  -4 ددرگ یم  ماجنا  هرادا  نیا  هطوبرم  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  رظن 

8914813191 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یاهتنا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36252448-035  ، 36206201-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36206205-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف لاتیجید   لاتیجید ینویزیولت   ینویزیولت میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KVM SWITCH 2PORT NETPILL WITH 2 KVM CABLE ددع  100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001143 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  الاک  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

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

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  -NetMetal5 یطابترا ویدار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000066 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف گنهامه  یرهاط  یضترم  یاقآ  سامت 43673981  هرامش  اب  یگنهامه  تهج 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KVM SWITCH 2PORT NETPILL WITH 2  KVM CABLEKVM SWITCH 2PORT NETPILL WITH 2  KVM CABLE  ددع ددع   100100 ناونع : : ناونع 4242

NetMetal5NetMetal5 یطابترا   یطابترا ویدار   ویدار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: یرون ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  500 ژارتم :

Single mode OBUC عون :
یدنق دیهش  هدنزاس : تکرش 

core4
ددع ود  : 12core یرون ربیف  لصفم 

یحالف سدنهم   09178436424
1101001548000013 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یرتم  هرقرق   PE شکور سنج  روک  زیاس 4  سیلیس  یداه  سنج   OBUC-SM-MB 1x4 دک  SM ربیف اب  کشخ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش 

رتم 500 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: یرون ربیف  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم  500 ژارتم :

Single mode OBUC عون :
یدنق دیهش  هدنزاس : تکرش 

4core
ددع ود  :12core یرون ربیف  لصفم 

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - یرون یرون ربیف   ربیف لصفم   لصفم یرون - - یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

wire rope /0146014 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985002551 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

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

4148707-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رک هیال  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000158 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هزور باسح 45  هیوست  .تسا  هدنشورف  هدهع  رب  همیب  رگاک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسویپ  هب  حرش  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wire rope /0 1460 14wire rope /0 1460 14 ناونع : : ناونع 4545

رکرک هیال   هیال چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تارباخم  مزاولو  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000183 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 0/5 عطقم حطس  هتشر 2  دادعت  لدم 0.5  یسم  سنج  تارباخم  یجوز  ود  لباک  الاک :  مان 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک 
رتم 1 دادعت : 

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

تسا هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح  هنیزه  دشاب - درادناتساو  کی  هجرد  دیاب  اه  الاک  تسا - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم مزاول   مزاول وو   لباک   لباک ناونع : : ناونع 4747
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سراف ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  رورس  قاتا   DCIM تخاس ریز  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003105000015 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زد یورین  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم   A 1250 نایرج تدش   KV 36 ژاتلو یتعنص  طسوتم  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

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

طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   GENETEC یتراجت مان   TTC Server لدم  omnicast یاهرازفا مرن  لماش  نارهت  کیفارت  لرتنک  زکرم  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
شیدنا رورس  تراجت  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   DLC/PC-DLC/PC لدم یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  رورس  قاتا   DCIM تخاس ریز  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7137745938 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یناقلاط -  نابایخ  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2222230-0711  ، 32223632-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222240-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس قاتا   قاتا   DCIMDCIM  تخاس تخاس ریز   ریز یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4848

VOIPVOIP یزادنا   یزادنا هار   هار تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لایر دروآرب 7.568.380.000  ( تسویپ ینف  تاصخشم  دروآرب و  قبط   ) VOIP یزادنا هار  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001551000020 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  رترب  هشیدنا  نیوکت  هکبش  هدنزاس  عجرم  لباک  نیوکت  یتراجت  مان   Adapter SC-SC-SM لدم یتارباخم  هکبش  یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 

رترب هشیدنا  نیوکت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 72 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
ایشرپ تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  سیس  کنیل  یتراجت  مان   IP PHONE SPA 942 لدم یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 250 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  لدم 1841  هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EGY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  DIN لتگیپ یرون  ربیف  الاک :  مان 

رتم 108 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N441.204 دک  NEXANS یرون ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 96 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  تسویپ  یصوصخ  طیارش  قبط  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5489512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا تاکن  تیاعر  اب  تامدخ و  حرش  قباطم  ناوارس  لباز و  زکارم  رد  ورین  هیذغت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  ماجنا  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022000544 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  تامدخ و  حرش  قباطم  ناوارس  لباز و  زکارم  رد  ورین  هیذغت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریم 09155429490 سدنهم  یاقآ  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین ورین وو   هیذغت   هیذغت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5050
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جوسای هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدنریگ ددع  هدنتسرف و 2  ددع   2  ) کنیل  2 دادعت : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  8 کنیل : ره  رد  نفلت  تروپ  دادعت 

ددع لقادح 1  کنیل : ره  رد  تنرتا  تروپ  دادعت 
SC یرون : ربیف  روتکناک  عون 

1101001548000014 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-920 لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: یرون ربیف  نفلت –  لدبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( هدنریگ ددع  هدنتسرف و 2  ددع   2  ) کنیل  2 دادعت :

ددع  8 کنیل : ره  رد  نفلت  تروپ  دادعت 
ددع لقادح 1  کنیل : ره  رد  تنرتا  تروپ  دادعت 

SC یرون : ربیف  روتکناک  عون 
مولظم 09366035119 سدنهم 

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

:: کنیل کنیل رهره   ردرد   تنرتا   تنرتا تروپ   تروپ دادعت   دادعت ددع   ددع   88 کنیل : : کنیل رهره   ردرد   نفلت   نفلت تروپ   تروپ دادعت   دادعت هدنریگ ) ) هدنریگ ددع   ددع   22 وو   هدنتسرف   هدنتسرف ددع   ددع   22  ) ) کنیل کنیل   22 دادعت : : دادعت ناونع : : ناونع
SCSC یرون : : یرون ربیف   ربیف روتکناک   روتکناک عون   عون ددع   ددع   11 لقادح   لقادح

5151
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مالیا زاگ  شیالاپ  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 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا  -OPERATION MODULE CONTROL CARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000466 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتشگ یورارف  یا  هچیرد  هدننک  هضرع  عجرم   DNS-1604D رورس  LS100300 یلرتنک تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش و ...  تناس -  قمع 60  تینوی  یراوید 12  کر  تروپ -  دنارگل 24  لنپ  چپ  یرون -  ربیف  تروپ  یاراد   cisco 2960 24ts-s چیوس نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک 

تسویپ تسیل  قبط  طوبرم  تازیهجت  یرون و  ربیف  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201090211000037 زاین :  هرامش 

زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 
زردوگیلا ناتسرل ،  لیوحت :  لحم 

دامن همیمض  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  امتح  دشاب -  یم  ههام  باسح 9  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6861393966 یتسپ :  دک  جنس ،  هداج  موسرتمولیک  زردوگیلا  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43349984-066  ، 43329236-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43329972-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OPERATION MODULE CONTROL CARDOPERATION MODULE CONTROL CARD ناونع : : ناونع 5252

یرون یرون ربیف   ربیف تروپ   تروپ یاراد   یاراد چیوس   چیوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5353
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاس 54884871401 متسیس  ناراکمه  تکرش  یلامو  یرادا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  داد  هحفص 8)رارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5488688 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  لغش  یوجتسج  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 8)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسیل5488698 قباطم  یتارباخم )  متسیس  تیفرظ  شیازفا  تهج  لوژام (  هارمه  هب   FE تراک
 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  (

هحفص 15) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5488891 یرازفا  مرن  سنسیال  هحفص 8)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

الاک5489009 یسایس و  صاخشا  یمیرحت ، صاخشا  مالعتسا  هحفص 8)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5489052V PACKING(15 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5489099COMMUNICATION PROCESSOR(15 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5489165 رادم  هحفص 51)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاووئدیو5489174 متسیس  بصن  هحفص 40)دیرخ و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تازیهجت5489197 هارمه  هب  نیبرود  هحفص 40)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تلود5489394 نانکراک  یجراخ  یاهرفس  رب  تراظن  تایه  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ ، تامدخ  هحفص 8)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا5489454 یناهج  هکبش  هب  هفرطود  هحفص 8)یرارقرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5489514 تامدخ  یزاس  هحفص 8)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بانیم یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانیم یرادرهش  شیاپ  زکرم  لاووئدیو  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093071000048 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بانیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 55 زیاس  55VD095C لدم لاووئدیو  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   PN-C-03UA01IH02OH لدم لاووئدیو  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  ءاهب  مالعتسا  گرب  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتایلمع  تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  یاراد  هدننک  تکرش 

.دشاب تسویپ  قباطم  دیاب  ءاهب  مالعتسا  گرب  رد  مالقا  یمامت  ینف  تاصخشم 

7981768795 یتسپ :  دک  بانیم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ماما  راولب  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 42230024-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230024-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لاووئدیو لاووئدیو متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک تامدخ  یصصخت  ردام  تکرش   :: 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 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

5488498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرتم دابآ 281  یجاح  رپوس  نشور  مرک  نتروارت  گنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001009000026 زاین :  هرامش 

یزرواشک تامدخ  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنس رتسگرهم  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط   cm 40 ضرع مرک  نتروارت  گنس  الاک :  مان 

رتم 281 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب ییاج  باج  هنیزه  روپلگ 09113950503. یاقآ  اب  لاسرا  تهج   . دشاب یمن  شریذپ  دروم  هباشم  یالاک   . تسویپ لیاف  قبط  اقیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناسارخ 09361640011 سدنهم  ینف  لئاسم  تهج.دشاب  یم  امرفراک  هب  قلعتم  گنس  یترپ   . هدننک نیمات  هدهع 

1514643113 یتسپ :  دک  کالپ 7 ،  هچوک 4  شبن  ریصق  دمحا  نابایخ  یتشهب - دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88554366-021  ، 88518435-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88554085-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبرتم عبرتم   281281 دابآ   دابآ یجاح   یجاح رپوس   رپوس نشور   نشور مرک   مرک نتروارت   نتروارت گنس   گنس ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یراجاغآ - ناهبهب ( ) نودیز - ناهبهب یاه  روحم  ) زیخ هثداح  طاقن  تهج  یسرجوین  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005596000001 زاین :  هرامش 

ناهبهب یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

زیخ هثداح  طاقن  تهج  یسرجوین  بصن  هیهت و  1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رارق  رب  نامیپ  یمومع  طیارش  _

.ددرگ  یم  دقعنم  دادرارق  هدش و  ذخا  تنامض  _ 
.دشاب یم  یمازلا  هدش  یرازگراب  بلاطم  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  تخاس  _ 

6361765698 یتسپ :  دک  یرادهار ،  هرادا  یدنبرمک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52839571-061  ، 52825570-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52825570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یراجاغآ یراجاغآ -- ناهبهب ناهبهب ( ) ( ) نودیز نودیز -- ناهبهب ناهبهب یاه   یاه روحم   روحم )) زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5656
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماما راولب  یمشاه ، راولب  سردم ، راولب  دنورا ، راولب  نارمچ ، راولب  یلحاس ، راولب  رد  یکیفارت  تازیهجت  یروآ  عمج  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش ود  هقطنم  رد  ر و ...  (ع ،) اضر

1101095566000016 زاین :  هرامش 
زاوها ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6154838489 یتسپ :  دک  زاوها ،   2 هقطنم یرادرهش  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33849446-061  ، 33849445-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33849445-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اشگلد یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قباطم  اشگلد  رباعم  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005614000006 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  اشگلد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیلیرکا گنر  الاک :  مان 

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

یهاشکلم رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6997163799 یتسپ :  دک  ادهش ،  نادیم  اشگلد -  یهاشکلم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33850557-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850557-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماما ماما راولب   راولب یمشاه ، ، یمشاه راولب   راولب سردم ، ، سردم راولب   راولب دنورا ، ، دنورا راولب   راولب نارمچ ، ، نارمچ راولب   راولب یلحاس ، ، یلحاس راولب   راولب ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش ودود   هقطنم   هقطنم ردرد   وو ...  ...  رر   عع ،) ،) )) اضر اضر

5757

یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم اشگلد   اشگلد رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5858
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لیر دراگ   ) دوجوم یاه  ظافح  یزاسهب  هاگترپ و  یحاون  هار و  ینمیا  ظافح  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000072 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویباگ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000088 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لیر لیر دراگ   دراگ  ) ) دوجوم دوجوم یاه   یاه ظافح   ظافح یزاسهب   یزاسهب وو   هاگترپ   هاگترپ یحاون   یحاون وو   هار   هار ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 5959

نویباگ نویباگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - رهشمئاق یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت لرتنک  لبود و  کراپ  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  تهج  تازیهجت  هارمه  هب  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم طسق  ود  یط  هطوبرم و  دحاو  دات  هب  طونم  نا  هجو  تخادرپ 

1101094283000101 زاین :  هرامش 
ناردنزام رهشمئاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هناگدنچ 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ناگدننک  تکرش  زاجم  نابحاص  یاهاضما  رهم و  هب  روهمم  تسیاب  یم  یتسویپ  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  فا  ید  یپ  لیاف  تروصب  افرص  یتسویپ  دانسا  هیلک 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  یرادرهش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  هیلخت  لحم  ات  لمح 

4764743631 یتسپ :  دک  هلحم ،  کرت  هارراهچ  رگراک  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42084214-011  ، 42084056-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42084219-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

اهاه کراپ   کراپ وو   رباعم   رباعم رهش   رهش حطس   حطس ییانشور   ییانشور تهج   تهج وو ..  ..  پمال   پمال  ، ، دیلک دیلک  ، ، زویف زویف ،، سنارت سنارت لباک ،  ،  لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 66 ھحفص 45 
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اه کراپ  رباعم و  رهش  حطس  ییانشور  تهج  پمال و ..   ، دیلک  ، زویف ، سنارت لباک ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005358000033 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  دراهتشا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رهبا نیرآ  لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 2/5 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  2x2/5 عون یسم  قرب  میس  الاک :  مان 

هرقرق 200 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

یتعنص یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یبوچ  هرقرق  یرتم  لوط   4x6 mm^2 عطقم حطس  یسم  سنج   PVC شکور قیاع و  اب  کشخ  ینیمز  قرب  لباک  الاک :  مان 
نازاسلباک

رتم 300 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

AEG TFC یتراجت مان   A 63 نایرج تدش   V 400-230 ژاتلو راکدوخ  یتسد و  لپ  کت  یروتاینیم  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
AEG TFC یتراجت مان   A 25 نایرج تدش   V 400-230 ژاتلو راکدوخ  یتسد و  لپ  هس  یروتاینیم  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

یلالج انیم  هدننک  هضرع  عجرم   BARMIKA یتراجت مان   GY2250 لدم  W 250 ناوت دیفس  یا  هویج  پمال  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نایسراپ امار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   BM25010 لدم  W 250 ناوت هویج  راخب  پمال  تسالاب  سنارت  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا تعنص  نافرع  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   m 10 زیاس  ESE-ORMC1015 لدم یطولب  حرط  گنر  کت  هسیر  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
عجرم لصفم  نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم  لصفم 11866  نیهاش  تکرش   SH.M یتراجت مان   mm^2 35 زیاس یسم  سنج  قرب  لباک  ههار  ود  فوم  الاک :  مان 

لصفم نیهاش  هدنزاس 
ددع 50 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
عجرم لصفم  نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم  لصفم 11866  نیهاش  تکرش   SH.M یتراجت مان   mm^2 16 زیاس یسم  سنج  قرب  لباک  ههار  ود  فوم  الاک :  مان 

لصفم نیهاش  هدنزاس 
ددع 50 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
عجرم هراوز  نایسراپ  ناشفا  لباک  یتراجت  مان  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون  یکیتسال  شکور  سنج   2x2/5 mm^2 عطقم حطس  یسم  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

هراوز نایسراپ  ناشفا  لباک  هدننک  هضرع 
رتم 400 دادعت : 

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

دات زا  سپ  باسح  هیوست  یرادرهش و  لحم  رد  لیوحت  اه  کراپ  رباعم و  رهش  حطس  ییانشور  تهج  پمال و ..   ، دیلک  ، زویف ، سنارت لباک ،  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم لوئسم 

3187153549 یتسپ :  دک  دراهتشا ،  ناناوج  شزرو و  هرادا  بنج  ملعم  نادیم  زا  دعب  یا  هنماخ  ...ا  تیآ  راولب  دراهتشا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37721510-026  ، 37721504-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37723050-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 66 ھحفص 46 
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رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  ناگنک  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101004069000116 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615378 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  مویداتسا  بنج  رصعیلو  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343380-077  ، 33343436-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334386-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ قاحسا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط ناگنک   ناگنک هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

005005 یمالسا   یمالسا هنازخ   هنازخ قاروا   قاروا لحم   لحم زازا   ینتب   ینتب مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا 005 هنازخ  قاروا  لحم  زا  ینتب  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095527000004 زاین :  هرامش 

دابآ قاحسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم سمش  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 28   cm 15 تماخض  50x35 cm داعبا یلیف  یدنق  هلک  ینتب  لودج  الاک :  مان 

سمش نتب  نایواک  هدنزاس 
ددع 3000 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هرامش 4695 ناتسرل  رتسگ  هیاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   30x30 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

دولانیب هزاس  هار  نتب  تراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   15x30x70 cm زیاس یلاناک  لودج  الاک :  مان 
مرگولیک 4000 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 20 عافترا  20x30x35x10 cm داعبا ینتب  ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع 9000 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

ناخربز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش .دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  قاروا  لاقتنا  .دشاب  یم  یرادرهش  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .ددرگ  هبساحم  الاک  دحاو  تمیق  رب  لیزنت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  کالم  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  باسحاصافم  هئارا  هب  فظوم  هدننک 

 ، قاحسا یرادرهش  اضر ع  ماما  یدنبرمک  راولب  یادتبا  دابّآ ، قاحسا  رهش  دابآ ، قاحسا  شخب  ، ناخربز ناتسرهش  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9347118881 یتسپ :  دک 

43283863-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43283863-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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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باگرگ 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 13 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5489711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدازآ ملعم و  یاهراولب  ینایم  ژویفر  یزادرپرون  تایلمع  یارجا  زاین و  دروم  مالقا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090228000004 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  باگرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تیعضو تروص  1 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب یهگآ و  قاروا  هیلک  یاضما  رهم و  - 2 دوب دهاوخن  هتفریذپ  یهاگآ  مدع  هب  رارقا  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  یهگآ  نتم  قیقد  هعلاطم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپزا  کی  ره  لوبق  ای  در و  رد  یرادرهش  .تسا 4 - یمازلا  ینوناق  یاهزوجم  هئارا  - 3 دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  اهنآ  ریوصت 

8338118135 یتسپ :  دک  کالپ 30 ،  یرادرهش - خ  ینیمخ - ماما  راولب  یاهتنا  باگرگ - همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45755191-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45753330-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینایم ینایم ژویفر   ژویفر یزادرپرون   یزادرپرون تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  تومیر  ددع  هس  درب RF و  اب  هارمه  هب  یرتم  شش  موب  اب  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا 

1101003590000091 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کانحرف یلع  هدننک  هضرع  عجرم  اتب  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   BETA یتراجت مان   B400 لدم کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یدقن  تخادرپ   . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519793635 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  لک  هرادا  یبرغ  ناتسراگن  راولب  ناتسراگن  نادیم  ناتسلگ  کرهش  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33468093-023  ، 33468026-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33468095-023 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  کرحتم )  هتل  تباث و 2  هتل   2  ) هتل ییوشک 4  تیروکس  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001158 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   LABEL هدنزاس عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   LABEL یتراجت مان  لدم 90   400x8 cm داعبا یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ملعلا نبا  رقابدمحم 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  ینف  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23311-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

تومیر تومیر ددع   ددع هسهس   وو     RFRF  درب درب اباب   هارمه   هارمه هبهب   یرتم   یرتم شششش   موب   موب اباب   دنب   دنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم کرحتم )  )  کرحتم هتل   هتل   22 وو   تباث   تباث هتل   هتل   22  ) ) هتل هتل   44 ییوشک   ییوشک تیروکس   تیروکس کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 66 ھحفص 50 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pw1850L بایغروضح هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000097 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
pw1850L بایغروضح هاگتسد  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  روتکاف  تسویپ  تسا  دنمشهاوخ 

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

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

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

pw1850Lpw1850L بایغروضح   بایغروضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6868

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

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

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

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

5488680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب میظنت و  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تلوب , نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

1101093498003880 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تلوب , نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31313989-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآداوج شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094242000004 زاین :  هرامش 

داباداوج شرورپ  شزوما و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد کی  s202 ییا هلول  یزلف  لدم  هاگتسدود و   Ip-d145p2mg لدم گمود  ip نیبرود - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

دامرف لصاح  سامت  هرامش 09355419657  اب  تباث  نفلت  ندوبنوگخساپ  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3383133111 یتسپ :  دک  داباداوج ،  شرورپ  شزومآ و  هرادا  تارادا  عمتجم  راثیا  نادیم  دابآداوج  نیمارو  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36212847-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36213050-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگراب یراذگراب وو   میظنت   میظنت یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاحیضوت   تاحیضوت ساسا   ساسا ربرب   ًافطل   ًافطل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تلوب , , تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ

6969

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 66 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cmmjvhvvv8mhx?user=37505&ntc=5488680
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5488680?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h7wgjgebmabn4?user=37505&ntc=5489029
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5489029?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ناگنک  یشزرو  نکاما  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101004069000114 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615378 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  مویداتسا  بنج  رصعیلو  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343380-077  ، 33343436-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334386-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبط   قبط ناگنک   ناگنک یشزرو   یشزرو نکاما   نکاما هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  هناماس  هب  طوبرم  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093066000002 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شیاپ هناماس  تازیهجت  دنمزاین  یرادرهش  نیا  جدننس ، یرادرهش  عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  هیغالبا  تسارح و  مرتحم  هرادا  تساوخرد  ربارب  - 

.تسا روآمازلا  اههدننکتکرش  یارب  اهزاین  زا  مادک  ره  دک  ناریا  مالعا  هک  هدیدرگ ؛ لاسرا  تاصخشم  تسویپهب  هک  دشابیم  یریوصت 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  257 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ لاسرا  جدننس  یرادرهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  تازیهجت  ینف  تاصخشم  تاحیضوت و  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربنق 09188749032 ا 

6618933684 یتسپ :  دک  هس ،  هقطنم  یرادرهش  میدق  نامتخاس   - دابآ کرابم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33566358-087  ، 3356358-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3356358-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس هبهب   طوبرم   طوبرم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7272
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دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخزپشآ هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101090217000095 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگ  خرن  هدش  هتساوخ  یاه  متسیس  دنرب و  عون  ساسارب  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ یم  تروص  یرادباسح  طسوت  راک  ماجنا  بصن و  زا  سپ  هام  تخادرپ 2 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  راک  لیوحت  ات  اه  هنیزه  هیلک 
تاعالطا 03537280223 تظافح  - یرینم یاقآ 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8224000-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: 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

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هناخزپشآ   هناخزپشآ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7373
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نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5489063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060044000029 زاین :  هرامش 

نیوزق ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یناریگجاب هداز  رگسع  مظعا  هدننک  هضرع  عجرم   TECHVISION یتراجت مان   AS-31030 لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414896818 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  هاگشناد  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33901527-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33786578-028 :: 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

.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یتساوخرد   یتساوخرد تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7474
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سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: 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 07 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 4 تسا  هدش  هدافتا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک   univiewipc2122 ir3 bf40(60)m-d لدم هتسب  رادم  نیبرود  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  ههام و 

1101091093000049 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

رد لیوحت  ههام و  تخادرپ 4  تسا  هدش  هدافتا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک   univiewipc2122 ir3 bf40(60)m-d لدم هتسب  رادم  نیبرود  ددع   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  روتکاف  شیپ.دشابیم  ناتسرامیب  رابنا  لحم 

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ  44 تخادرپ تسا   تسا هدش   هدش هدافتا   هدافتا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک     univiewipc2 122  ir3 bf40(60)m-duniviewipc2 122  ir3 bf40(60)m-d  لدم لدم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ناتسرامیب   ناتسرامیب رابنا   رابنا لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   ههام   ههام

7575
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یقرش ناجیابرذآ  تسپ   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هلول لباک و  تالاصتا ( uvr لاناک یلاتیجید 16  طبض  هاگتسداب   32 دادعت  ahd تلوب لسکیپاگیم  هتسب 2  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هار  بصن و  هنیزهاب   2 دادعت کر )..   - لبیسکلف

1101001150000106 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 32 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
عجرم  ANV SECURITY TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SKY-16C16NADH لدم یلاتیجید   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

لیگ لزغ  انیاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5138675967 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  یبونج  شترا  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35493211-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35419152-041 :: 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

زگرد ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - - هلول هلول وو   لباک   لباک تالاصتا ( ( تالاصتا uvruvr  لاناک لاناک   1616 یلاتیجید   یلاتیجید طبض   طبض هاگتسداب   هاگتسداب   3232 دادعت دادعت   ahdahd  تلوب تلوب لسکیپاگیم   لسکیپاگیم   22 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزهاب   هنیزهاب   22 دادعت دادعت کرکر )..  )..   - - لبیسکلف لبیسکلف

7676

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7777
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یمیرک  09155819429 یگنهامه تهج  سامت  نفلت  لحم  - برد  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004887000013 زاین :  هرامش 

زگرد نادنز  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D20T20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D00T20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D30T20A لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KF-6482Limitted لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
زگرد رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیرک  09155819429 یگنهامه تهج  سامت  نفلت  لحم  - برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9491751474 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم  ینیمخ -  ماما  نابایخ  زگرد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222160-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46224160-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 66 ھحفص 59 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یط یزکرم  رابنا  رد  لیوحت  دات و  هب  طونم  تخادرپ  یعراز 09396515506  یاقا  اب  یگنهامه  تهج  یتسویپ  لیاف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  هلصاف  هب  طسق  ود 

1101095076000014 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رادرس یلع  هدننک  هضرع  عجرم   A3015 لدم یساکع  نیبرود  لیرب  زنل و  شلف و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب طونم  تخادرپ  سامت 09396515506  هرامش  هب  یعراز  یاقا  اب  الاک  دات  یگنهامه و  تهج  یتسویپ  لیاف  یط  یریوصت  یتوص و  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  غلبم  دصرد  لیوحت 50  زا  دعب  هام  ره  طسق  ود  یط  یزکرم  رابنا  رد  لیوحت  تیفیک و  دات 

6356148984 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  راولب  ینیمخ - ماماردنب  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52222020-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52222021-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5489197 هارمه  هب  نیبرود  هحفص 40)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب5489372 یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  طیارش  قبط  ناگنک  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 40)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

لاناک5489148 یلاتیجید 16  طبض  هاگتسداب   32 دادعت  ahd تلوب لسکیپاگیم  هتسب 2  رادم  نیبرود 
یزادنا هار  بصن و  هنیزهاب   2 دادعت کر )..   - لبیسکلف هلول -  لباک و  تالاصتا ( uvr

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود لیرب   لیرب وو   زنل   زنل وو   شلف   شلف هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 66 ھحفص 60 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا تاصخشم  ساسارب  ناتسا  هلاکنایم  رد  قیرح  قاتا  تخاس  گنیکراپ و  ثادحا  هلاکنایم و  رد  قیرح  افطا  هاگیاپ  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک هرادا  یوس  زا 

1101003306000055 زاین :  هرامش 
یراس ناتسرهش  تسیز  طیحم  تظافح  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

ددرگیم ماجنا  امرفراک  دات  تعیضو و  تروص  روتکاف و  لاسرا  تامدخ و  الاک و  هئارا  رادعب  یدقن  تروصب  هژورپ  یتخادرپ  یاهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33358813-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33358812-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح افطا   :: 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

قیرح5488987 قاتا  تخاس  گنیکراپ و  ثادحا  قیرح و  افطا  هاگیاپ  هحفص 61)ثادحا  قیرح  ( قیرح افطا   افطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیرح قیرح قاتا   قاتا تخاس   تخاس وو   گنیکراپ   گنیکراپ ثادحا   ثادحا وو   قیرح   قیرح افطا   افطا هاگیاپ   هاگیاپ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 66 ھحفص 61 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  روتکاف  هئارادشابیم  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  حرش  هب  قطانم  قیرحءافطا  یفرصم  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک هرادا  رابنا  لحم  تسیمازلا 

1101009027000068 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم   DELTA FIRE UK یتراجت مان   kg 5 تیفرظ ردنلیس  قیرح  ءافطا  کینبرک  دیردنیا  زاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا 

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

ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان   Fire Max 2 لدم زیاس  یرف  یناشن  شتآ  سابل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

رابنا لحم  تسیمازلا  تسویپ  لیاف  قباطم  روتکاف  هئارادشابیم  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  حرش  هب  قطانم  قیرحءافطا  یفرصم  تازیهجتدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لک هرادا 

 : یتسپ دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  - نیذآ نابایخ  یاهتنا  هقطنم 4- یرادرهش  زا  دعب  - ناتسلگ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6134788417

3737770-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3737772-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم5488922 دکناریا  تسویپ  لیاف  حرش  هب  قطانم  قیرحءافطا  یفرصم  تازیهجتدیرخ 
لک هرادا  رابنا  لحم  تسیمازلا  تسویپ  لیاف  قباطم  روتکاف  هئارادشابیم 

هحفص 61) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تاصخشم5488496 اب  افطا  نالعا و  هحفص 19)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ششوپ5489333 بایذفنم  هحفص 19)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم روتکاف   روتکاف هئارادشابیم   هئارادشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   قطانم   قطانم قیرحءافطا   قیرحءافطا یفرصم   یفرصم تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع
لکلک هرادا   هرادا رابنا   رابنا لحم   لحم تسیمازلا   تسیمازلا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5489197 هارمه  هب  نیبرود  هحفص 40)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5489032ALTAIR 2X لدم زاگ  هحفص 19)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ششوپ5489333 بایذفنم  هحفص 19)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5489423GAS DETECTION(19 هحفص 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

تومیر5488479 ددع  هس  درب RF و  اب  هارمه  هب  یرتم  شش  موب  اب  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 49) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط تقرس  دض  برد  ضیوعت  بصن و  یراوید و  ذغاک  ضیوعت  میمرت و  هارمه  هب  ارسنامهم  فقس  تهج  بآ  دض  کیتسالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09380678466 وکیاوزیا ) گرزب  یاهروانش  هورگ   ) تسویپ حرش 

1101092297000652 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
متیآ 1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  باسح  هرامش  هریدم - تایه  یاضعا  یتیوه  کرادم  تارغت - یهگآ  همانساسا - روکاف - شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

33333333-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: 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

بصن و5488981 یراوید و  ذغاک  ضیوعت  میمرت و  هارمه  هب  ارسنامهم  فقس  تهج  بآ  دض  کیتسالپ 
( وکیاوزیا گرزب  یاهروانش  هورگ   ) تسویپ حرش  قبط  تقرس  دض  برد  ضیوعت 

هحفص 63) تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

حرش حرش قبط   قبط تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ضیوعت   ضیوعت وو   بصن   بصن وو   یراوید   یراوید ذغاک   ذغاک ضیوعت   ضیوعت وو   میمرت   میمرت هارمه   هارمه هبهب   ارسنامهم   ارسنامهم فقس   فقس تهج   تهج بآبآ   دضدض   کیتسالپ   کیتسالپ ناونع : : ناونع
(( وکیاوزیا وکیاوزیا گرزب   گرزب یاهروانش   یاهروانش هورگ   هورگ  ) ) تسویپ تسویپ
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یروهمج تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5489066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Evolis و XID یاهرگباچ تهج  تسویپ  ینف  تاصخشمو  دادعت  قباطم  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004728000164 زاین :  هرامش 

یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
Evolis و XID یاهرگباچ تهج  تسویپ  ینف  تاصخشمو  دادعت  قباطم  یفرصم  مالقا  - 

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

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

دشابیم هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  دشاب  هتشادزینربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و   ، دشاب تساوخرد  قبط  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  یراذگراب و  امتح  روتکاف  شیپ 

.دشابیم یراک  هامکی  هدش  یرادیرخ  یالاک  باسح  هیوست 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458061-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاس 54884871401 متسیس  ناراکمه  تکرش  یلامو  یرادا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  داد  هحفص 8)رارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5488891 یرازفا  مرن  سنسیال  هحفص 8)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یقوقح5488982 هناماس  یزاس  هدایپ  یزادنا  هار  هحفص 8)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5489066Evolis و XID یاهرگباچ تهج  تسویپ  ینف  تاصخشمو  دادعت  قباطم  یفرصم  هحفص 64)مالقا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یتسویپ5489081 تاصخشم  قبط  (XG3ATCHEUK) -( I-XM3A1CSAA-)(I-XT3A1CSES)(8 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5489425 قاتا   DCIM تخاس ریز  یزادنا  هار  هحفص 23)بصن و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تنرتنیا5489454 یناهج  هکبش  هب  هفرطود  هحفص 8)یرارقرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5489477 لاتروپ  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  دیلوت و   ، هحفص 8)یحارط یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

EvolisEvolis وو     XIDXID  یاهرگباچ یاهرگباچ تهج   تهج تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشمو   تاصخشمو دادعت   دادعت قباطم   قباطم یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5489491 مرن  هحفص 8)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5489514 تامدخ  یزاس  هحفص 8)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قباطم5489602 ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش 
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب   - هناماسرد یتسویپ  ینف  تاصخشم 

هحفص 8) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5489197 هارمه  هب  نیبرود  هحفص 40)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رورس5489425 قاتا   DCIM تخاس ریز  یزادنا  هار  هحفص 23)بصن و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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