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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

140 1140 1 دادرم   دادرم   22 هبنشکی   هبنشکی 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   148هکس ,960 , 000148 ,960 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,970 , 000140 ,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   22رالد 1 , 90022 1 , سیئوس900 سیئوس کنارف   333,300333,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,500 , 00082 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   248رالد , 100248 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   92لایر ,54092 ,540

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,500 , 00052 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,40032 ,400

رایع رایع   1818 یالط   ,13,497یالط 00013,497, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ384,870384,870دنوپ نپاژ نینی   دصکی   236,600236دصکی ,600

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
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3838))

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

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

زا 49 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 27

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 36

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا مشچ   " 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 49 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( 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 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

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

زا 49 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 49 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092119000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511699 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هعبات  یاهدحاو  داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رمحا لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هعبات  یاهدحاو  داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/08/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رمح لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامتخاس  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  هللا  تیآ  نابایخ  نارهت   ، 1599845318 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کالپ 902

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاله لاله یکشزپ   یکشزپ تاکرادت   تاکرادت نامزاس   نامزاس هعبات   هعبات یاهدحاو   یاهدحاو وو   داتس   داتس ( ( ERPERP  ) ) عماج عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن 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 49 ھحفص 5 
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نارهت بالضاف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005420000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510905 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج هناخ  هیفصت   4 ات یاه 1 دحاو  رئولب  وبروت  هاگتسد  شاعترا 3  یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت 

نارهت  بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هیفصت  4 ات یاه 1 دحاو  رئولب  وبروت  هاگتسد  شاعترا 3  یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نارهت بونج  هناخ 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   947,000,000 نیمضت :  غلبم 

بالضاف تکرش  هجو  رد  یدقن  شیف  تروص  هب  ای  یکناب و  همانتنامض  تروصب  ار  دوخ  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  یتسیابیم  هدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
تلهم رد  هتسبرد  تکاپ  رد  فلا ) تکاپ  ) نیمضت لصا  یتسیاب  دیامن و  زیراو  دک 68296  یتعیرش  هبعش  تلم  کناب  دزن  باسح 1229948072  هرامش  هب  نارهت 

.ددرگ  میلست  نارهت  بالضاف  تکرش  هناخریبد  هب  ررقم 
10:00 تعاس : 1401/11/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالضاف تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت   ، 1568834613 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001091701000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 F & G متسیس یکدی  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاریش  ، 7135717991 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تهج تهج نیالنآ   نیالنآ تیعضو   تیعضو شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
صتصت   44 اتات 11 یاه   یاه دحاو   دحاو رئولب   رئولب وبروت   وبروت هاگتسد   هاگتسد شاعترا  33   شاعترا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا

22

F & GF & G متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 33
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ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092036000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511712 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک  لوطب 690  چنیا  هلول 36  طوطخ  دنمشوه  ینارگیپ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاگ هلول  طوطخ  دنمشوه  ینارگیپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

وروی   55,627 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:00 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  کالپ 27  رایدنفسا  راولب  ندرج ) ) الدنام نوسلن  نابایخ   ، 1967917661 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنبقالع دابآ  سابع  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090765000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511761 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یر  ناتسرهش  دنبقالعدابا  سابع  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   802,798,000 نیمضت :  غلبم 
15:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 35 یبویا  نابایخ  دنبقالدابآ  سابع  نارواخ -  هداج  ع - )  ) اضر ماما  هارگرزب   ، 1846145551 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمولیک رتمولیک   690690 لوطب   لوطب چنیا   چنیا   3636 هلول   هلول طوطخ   طوطخ دنمشوه   دنمشوه ینارگیپ   ینارگیپ هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

یرون یرون ربیف   ربیف تخاس   تخاس ریز   ریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 55
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004096000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511060 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه کرهش  ییاجر و  دیهش  یردنب  عمتجم  عوبطم  هیوهت  بالضاف و  یرایبآ ،  قیرح ،  ءافطا  یناسربآ ،  تاسیسأت  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب  دیهش  ییاجردیهش و  ینوکسم 

ییاجر  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کرهش ییاجر و  دیهش  یردنب  عمتجم  عوبطم  هیوهت  بالضاف و  یرایبآ ،  قیرح ،  ءافطا  یناسربآ ،  تاسیسأت  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

رنهاب  دیهش  ییاجردیهش و  ینوکسم  یاه 
548,374,308,467 یلام :  دروآرب 

لایر   16,967,486,170 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرادا - ناگزمره ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم   ، 7917183797 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هژورپ تیریدم  یگدیسر و  نامیپ و 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5510910F & G متسیس یکدی  هحفص 5)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ، ، قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یناسربآ ،  ،  یناسربآ تاسیسأت   تاسیسأت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار ، ، یربهار یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یاجر یاجر دیهش   دیهش یردنب   یردنب عمتجم   عمتجم عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت وو   بالضاف   بالضاف یرایبآ ،  ،  یرایبآ
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0007 :: یهگآ یهگآ هرامش   :1401/5/19هرامش تلهم نیرخآ   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5510861 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 30/10  هصقانم  یاهتکاپ  ییاشگزاب   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
هبنشکیزور 30/05/1401

حطس  رد  هارمه  نفلت  یاه  تیاس  یزاس  نمیا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001427000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511862 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رود  هار  زا  تئارق  دنمشوه  زافکت و  ، زاف هس  روتنک  عاونا  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رود هار  زا  تئارق  دنمشوه  زافکت و  ، زاف هس  روتنک  عاونا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,323,500,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سردم دیهش  راولب   ، 6931995487 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: 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

حطس حطس ردرد   هارمه   هارمه نفلت   نفلت یاه   یاه تیاس   تیاس یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 77

رود رود هار   هار زازا   تئارق   تئارق دنمشوه   دنمشوه وو   زافکت   زافکت ،، زاف زاف هسهس   روتنک   روتنک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003871000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511884 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفلت »  یاهسامت  هب  ییوگخساپ  یطابترا و  یاهمتسیس  تاسیسأت ، یرادهگن  ریمعت ، سیورس ، یا «  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینفلت »  یاهسامت  هب  ییوگخساپ  یطابترا و  یاهمتسیس  تاسیسأت ، یرادهگن  ریمعت ، سیورس ، تیلاعف « :  هزوح  یلک  حرش 
125,959,834,920 یلام :  دروآرب 

لایر   62,980,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش هدرپس  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  شیف  هئارا  تروصنیا  ریغ  رد  .ههام  هس  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  ًاحیجرت  نیمضت :  تاحیضوت 

هب ناریایلم ) کناب  بعش  یمامت  رد  تخادرپ  لباق   ) یزکرمکناب دزن  هسانش 908102500100000000000000000082  IR190100004001004506370074 و  ابش
روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدرپس  مان 

15:00 تعاس : 1401/08/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

عبانم هعسوت  زکرم  روشک -  هجدوب  همانرب و  نامزاس  ارسشناد  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت   ، 1149943141 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ یناسنا و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   9هرامش تعاس  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام هاگتسد  راد -  تکوس  لباک  هکبش - تکوس  راددلیش - هکبش  توکس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگدورف نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها   :: سردآ سردآ

06134144000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5510905 هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یاه دحاو  رئولب  وبروت  هاگتسد  شاعترا 3  یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس 

صت  4 ات 1

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

 « « ینفلت ینفلت یاهسامت   یاهسامت هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ وو   یطابترا   یطابترا یاهمتسیس   یاهمتسیس تاسیسأت ، ، تاسیسأت یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت سیورس ، ، سیورس یایا «  «  هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

راد راد تکوس   تکوس لباک   لباک هکبش - - هکبش تکوس   تکوس راددلیش - - راددلیش هکبش   هکبش تکوس   تکوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 49 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bm63mly5etgcr?user=37505&ntc=5511884
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یاهدحاو5511699 داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
لاله یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هعبات 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5511761 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5511925 ویدوتسا  یزادنا  هار  تهج  ینابیتشپ  تاموزلم و  دیرخ  هحفص 11)یحارط ، لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001090723000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511925 :: هرازه هرازه :: 1401/05/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود ) تبون   ) رهش ویدوتسا  یزادنا  هار  تهج  ینابیتشپ  تاموزلم و  دیرخ  یحارط ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یگنهرف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
27,180,400,000 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,360,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش ویدوتسا   ویدوتسا یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 49 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001418000110 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511082 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب  هتخاس  شیپ  هلول  سکاب و  دیرخ  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینتب هتخاس  شیپ  هلول  سکاب و  دیرخ  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   6,886,865,625 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  سردم - راولب  مالیا -  ، 6931998686 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5511761 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5511761 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینتب ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ هلول   هلول وو   سکاب   سکاب دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 49 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

nigc-ksh.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( CGS) راشف لیلقت  هاگتسیا  هب  طوبرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 13.146.701.550 

ناراکنامیپ - ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  زین  تازیهجت و  تاسیسأت و  یاه  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همان  یهاوگ  یاراد  یضاقتم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 710.000.000  غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

قاتا 215 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ ، نادیم  هاشنامرک ، : سردآ هب  رتشیب  تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.NIGC-KSh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   12/05/1401هرامش یلا یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-ksh.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هاگتسیا  یکینورتکلا  تظافح  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رقنس ناتسرهش  یبعکم  رتم  رازهدص  ( CGS) راشف لیلقت  هاگتسیا  هب  طوبرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن 

دشاب یم  لایر  هژورپ 13.146.701.550  ماجنا  تهج  هتفرگ  تروص  دروآرب 

هب IR 780100004101124730233119 هرامش باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  هدوب -  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  تیحالص  دات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  لایر  هصقانم 710.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  هاشنامرک -  ناتسا  زاگ  تکرش  مان 

قاتا 215 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.NIGC-KSh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( CGSCGS )) راشف راشف لیلقت   لیلقت هاگتسیا   هاگتسیا هبهب   طوبرم   طوبرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 1313

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا یکینورتکلا   یکینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 49 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2wmzctpgj26hf?user=37505&ntc=5510752
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   12/05/1401هرامش یلا یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-ksh.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هاگتسیا  یکینورتکلا  تظافح  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رقنس ناتسرهش  یبعکم  رتم  رازهدص  ( CGS) راشف لیلقت  هاگتسیا  هب  طوبرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن 

دشاب یم  لایر  هژورپ 13.146.701.550  ماجنا  تهج  هتفرگ  تروص  دروآرب 

هب IR 780100004101124730233119 هرامش باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  هدوب -  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  تیحالص  دات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  لایر  هصقانم 710.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  هاشنامرک -  ناتسا  زاگ  تکرش  مان 

قاتا 215 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.NIGC-KSh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

nigc-ksh.ir :: عبنم :: 1401/05/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدیهام  ناتسرهش  یبعکمرتم  رازه  دص  راشف  لیلقت  هاگتسیا  هب  طوبرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 13/146/701/550  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 710/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 315 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدارا  نادیم  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا یکینورتکلا   یکینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1515

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092586000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511067 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاهب  تسرهف  تروص  هب  زاریش  دابآ  لداع   TBS هاگتسیا نامتخاس  تقرس  دض  متسیس  بصن  یزاس و  مواقم  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ییاهب  تسرهف  تروص  هب  زاریش  دابآ  لداع   TBS هاگتسیا نامتخاس  تقرس  دض  متسیس  بصن  یزاس و  مواقم  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
17,836,365,724 یلام :  دروآرب 

 400,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسارح دحاو  هناخریبد  لیوحت  یتسد  تروص  هب  داتس  هناماس  یور  رب  یراذگراب  رب  هوالع  ار  دوخ  فلا )  ) تکاپ تسیابیم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
 . دنیامن سراف  ناتسا  زاگ  تکرش 

 . دشابیم داتس  هناماس  رد  هژورپ  نیا  یاهلیاف  تاعالطا و  هیلک  تیور  عالطا و  هب  رارقا  هلزنم  هب  هصقانم  تاکاپ  میلست  دانسا و  یراذگراب  تسا  رکذ  هب  مزال 
.دنک  یم  تیافک  کینورتکلا  اضما  اب  داتس  هناماس  رد  یراذگراب  افرص  درادن و  یتسد  لیوحت  هب  زاین  ج )  ) و ب )  ) تکاپ دانسا  انمض 

13:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هناخریبد فکمه ، هقبط  زاگ ، تکرش  یزکرم  نامتخاس  ضوح ، غاب  شبن  لالقتسا ، راولب  زاریش ،  ، 7175957111 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تسارح دحاو 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5510905 هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یاه دحاو  رئولب  وبروت  هاگتسد  شاعترا 3  یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس 

صت  4 ات 1

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5511761 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5511925 ویدوتسا  یزادنا  هار  تهج  ینابیتشپ  تاموزلم و  دیرخ  هحفص 11)یحارط ، لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

TBSTBS هاگتسیا   هاگتسیا نامتخاس   نامتخاس تقرس   تقرس دضدض   متسیس   متسیس بصن   بصن وو   یزاس   یزاس مواقم   مواقم هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت 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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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5510418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB Drive Studio رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسردم 09381587766 سدنهم  ینف  ِ

هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  یمشاه 09334833494-
1101001469000393 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GUTEBRUCK یتراجت مان   + Reporter لدم  network management رورس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ABB Drive Studio رازفا مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسردم 09381587766 سدنهم  ینف  ِ

هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  یمشاه 09334833494-

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB Drive StudioABB Drive Studio  رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1818

BackupBackup سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 1919

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر   ) Backup سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000288 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  هارمه  هب  متسیس  یبایزاب  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 3 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  یزاجم  یاهراتخاس  زا  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 2 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  تاعالطا  زا  نابیتشپ  هخسن  لوسنک  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب   WINDOWS لماع متسیس  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   VERITAS
هخسن 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
عجرم  VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  هداد  هاگیاپ  زا  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 1 دادعت : 

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

.ددرگ هعلاطم  دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلادهدش رکذ  خیرات  ات  یلایر  ینف و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد 
.ددرگ یراذگراب  رداص و  تکرش  نآ  گربرسرد  امتح  روتکاف  شیپ 

تسیمازلا هدش  رکذ  یاهزوجم  هئارا 

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5510593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناسر ابص  ربخ  هیریرحت  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  گنیتساه و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000042 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5510616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا اجکی  تروص  هب  تمیق  - ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف  - یراذگاو یاه  هدنورپ  شیاپ  نکسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامزاس یزرواشک  داهج  رابنا  رد  لیوحت.ددرگ 

1101000096000096 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسیل 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5749157599 یتسپ :  دک  یتسپ 57144 ،  قودنص  ساملس  هداج  رتمولیک 5  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32720970-044  ، 3272097-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32720967-044 :: 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 زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   گنیتساه   گنیتساه ناونع : : ناونع 2020

اهاه هدنورپ   هدنورپ شیاپ   شیاپ وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2 12 1
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب راخب  هاگورین  نامرف  قاتا   epro یرزیاورپوس متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تاقلعتم و  مزاول و  هیلک  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007021000035 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   EPRO یتراجت مان   MMS 6110 لدم تفش  شزرل  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  هلاناک  ود  رتیمسنارت  الاک :  مان 

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

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

1401/05/08 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.سابعردنب راخب  هاگورین  نامرف  قاتا   epro یرزیاورپوس متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تاقلعتم و  مزاول و  هیلک  هیهت  مالعتسا  مود  هلحرم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دقعنم  دادرارق  قوف  مالعتسا  ندش  ییارجا  تهج 

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

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

33591706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راخب راخب هاگورین   هاگورین نامرف   نامرف قاتا   قاتا   eproepro  یرزیاورپوس یرزیاورپوس متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تاقلعتم   تاقلعتم وو   مزاول   مزاول هیلک   هیلک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5510621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فدریل کساج و  یاه  هاگتسیا  رد   PLC کنیل ود  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000217 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   TSXASY800 لدم  PLC راکدوخ یدورو  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقارشا یاقآ  بانج  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Differential Pressure transmitter And Flow Transmitter With Diaphragm Seal ACCORDING to تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
attached Reguest Continution Sheet

1201093567000342 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123177-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا ردرد     PLCPLC  کنیل کنیل ودود   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

Differential Pressure transmitter And Flow Transmitter With Diaphragm Seal Differential Pressure transmitter And Flow Transmitter With Diaphragm Seal ACCORDING to attachedACCORDING to attached ناونع : : ناونع
Reguest Continution SheetReguest Continution Sheet

2424
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نارهت ناتسا  رهش و  یتایلام  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003120000063 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رهش و  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام 1401  رویرهش  نایاپ  ات  هناماس  عوضوم  تامدخ  یارجا  زا  دعب  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1911913311 یتسپ :  دک  -پ60 ،  ورس نابایخ  - دامادریم زا  رتالاب  - رصعیلو نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86084650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86084650-021 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 49 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wuzcqmqm565hf?user=37505&ntc=5511454
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5511454?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا 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 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم سانشراک  دات  اب  یتسویپ  تسیل  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003682000042 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  هیبنیز  ترضح  هناتسآ  لحم  ردالاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا لحارم  ماجنا  زادعب  یدقن  تروصب  هیوست 

8164793968 یتسپ :  دک  ( ، 250 با  ) یلصم نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619185-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36616198-031 :: 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

هطوبرم هطوبرم سانشراک   سانشراک دات   دات اباب   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 49 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/txat22hbdv8p3?user=37505&ntc=5510350
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5510350?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SPECTREX FLAME DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002144 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   SPECTREX هدنزاس عجرم   SPECTREX یتراجت مان   QT-C-211 لدم قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هدنتسرف  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 15 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ لیاف  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

هیولسع رد  سراپ  زاگ  تفن و  رابنا  برد  هیارک و  شیپ  تروصب  الاک  لیوحت 
83764960-021

m.zanganeh@pogc.ir

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

83764960-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SPECTREX FLAME DETECTORSPECTREX FLAME DETECTOR ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 49 ھحفص 23 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SPECTREX FLAME DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002145 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   SPECTREX هدنزاس عجرم   SPECTREX یتراجت مان   QT-C-211 لدم قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هدنتسرف  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 15 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ لیاف  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

هیولسع رد  سراپ  زاگ  تفن و  رابنا  برد  هیارک و  شیپ  تروصب  الاک  لیوحت 
83764960-021

m.zanganeh@pogc.ir

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

83764960-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SPECTREX FLAME DETECTORSPECTREX FLAME DETECTOR ناونع : : ناونع 2828

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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نارهت ناتسا  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 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5511396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هارو  بصناب  یلخاد  هظفاحاب  یتراک  میس  نک  نفلت  ریگ ) دزد  ) تقرس نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001607000026 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هناماسرد تسویپ  نتم  قباطم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  9 دادعت : 

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

هناماسرد تسویپ  نتم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415613144 یتسپ :  دک  ناناوجونو ،  ناکدوک  یرکف  شرورپ  نوناک  باجح  نابایخ  یمطاف  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77602557-021  ، 88971342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88971388-021 :: 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

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصناب   بصناب یلخاد   یلخاد هظفاحاب   هظفاحاب یتراک   یتراک میس   میس نکنک   نفلت   نفلت ریگ ) ) ریگ دزد   دزد )) تقرس تقرس نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( پپپپپاضاقت لماک  حرش  قبط  ) قیرح نالعا  زاس  راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984000587 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  سوینزرف  یتراجت  مان  زیلاید 4008  هاگتسد  حطس  زاس  راکشآ  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( پپپپپاضاقت لماک  حرش  قبط  ) قیرح نالعا  زاس  راکشآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلاید زیلاید هاگتسد   هاگتسد حطس   حطس زاس   زاس راکشآ   راکشآ درب   درب قیرح - - قیرح نالعا   نالعا زاس   زاس راکشآ   راکشآ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 16 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101092410000543 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایسآ یسدنهم  رزخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HONEYWELL BW یتراجت مان   GA-USB1-IR لدم زاگ  روتکتد  دربراک  طبار  لباک و  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

( 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لباک لباک ناونع : : ناونع 3131
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5510280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ALARM ANNUNCIATOR MODEL ADL-UV2432M تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002125 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنژآ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  انشور  تراپ  دنژآ  هدنزاس  عجرم   MACO یتراجت مان   AU لدم ییولبات  روتیسنانآ  تینوی  مرالآ  هاگتسد  الاک :  مان 
انشور تراپ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش رکذ  دراوم  یراذگراب  مدع  .ددرگ  یراذگراب  تسویپ  گرب  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  قباطم  هناگادج و  تیساب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و  یالاک  تخاس  .ددرگ و  یم  داهنشیپ  لاطبا  بجوم 

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوریفماک نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوریفماک نامردو  تشادهب  هکبش  رازفا  مرن  / رازفا تخس  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090515000016 زاین :  هرامش 

زوریفماک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  نیناوق  قبط  تادنتسمو  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7387187783 یتسپ :  دک  نمیناخرهش ،  ، یلامش زوریفماک  تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43625104-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43625104-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ALARM ANNUNCIATOR MODEL ADL-UV2432MALARM ANNUNCIATOR MODEL ADL-UV2432M ناونع : : ناونع 3232

زوریفماک زوریفماک نامردو   نامردو تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش رازفا   رازفا مرن   مرن // رازفا رازفا تخس   تخس یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  ددع  کی  دادعت  Cisco 2960 PCL لدم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000230 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یراصنا میحر  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FIREWALL یتراجت مان   CR100i لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  دشاب  یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  یتخادرپو 3

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco 2960  PCLCisco 2960  PCL لدم   لدم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3434
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نامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5510633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  کیتامروفنا  قاتا  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000102 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAN لدم یا  هنایار  یزاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هئارا  مدع  دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  اه  تمیق  هدش و  یقلت  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  هدش  لیمکت 

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

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

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس کیتامروفنا   کیتامروفنا قاتا   قاتا تهج   تهج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5510786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

r&m دنرب cat6 u/upt 450mhz لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093823000125 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
طابترا ناوال  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   RANDM هدنزاس عجرم   RANDM یتراجت مان   CAT6A لدم دروک  چپ  لباک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت 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   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5510799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   EMC Unity 400 2U هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000129 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   UNITY 400 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

r&mr&m دنرب دنرب cat6  u/upt 450mhzcat6  u/upt 450mhz  لباک لباک ناونع : : ناونع 3636

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   EMC Unity 400  2UEMC Unity 400  2U  هاگتسد هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 3737

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

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

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

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

5510822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش اب  قباطم  وکسیس  لوژام  تراک  ددع  لباک و 3  ددع  مدومددع tellabs و 3  لسکیاز و 3  مدوم  ددع  دیرخ 10  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپ  کی  رد  یتسویپ  لیاف  رد  کناب  یمالعا 

1201094858000031 زاین :  هرامش 
جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

 . یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  اب  قباطم  وکسیس  لوژام  تراک  ددع  لباک و3  ددع  مدومددع tellabs و 3  لسکیاز و 3 مدوم  ددع  دیرخ 10  شرافس  - 
.ددرگ قاصلا  جرد و  روتکاف  شیپ  کی  رد  یتساوخرد  یاهالاک  یمامت  تمیق  افطل 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

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

رد کناب  یمالعا  طیارش  اب  قباطم  وکسیس  لوژام  تراک  ددع  لباک و3  ددع  مدومددع tellabs و 3  لسکیاز و 3 مدوم  ددع  دیرخ 10  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ قاصلا  جرد و  روتکاف  شیپ  کی  رد  یتساوخرد  یاهالاک  یمامت  تمیق  افطل  یتسویپ .  لیاف 

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 486 ،  نارهت  گرزب  لته  یوربور  یرهطم  نابایخ  یادتبا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35918052-021  ، 88544573-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88542630-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس لوژام   لوژام تراک   تراک ددع   ددع وو  33   لباک   لباک ددع   ددع وو  33     te llabstellabs مدومددع   مدومددع وو  33   لسکیاز   لسکیاز مدوم   مدوم ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 15 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک زاگ  هلول  طخ   LBV11 هاگتسیا - یرون ربیف  طابترا  یعطق  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدوزفا شزرا  نودب  تمیق 

1101093023000392 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرک زاگ  هلول  طخ   LBV11 هاگتسیا - یرون ربیف  طابترا  یعطق  عفر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوزفا شزرا  نودب  تمیق 

09179541142 یگنهامه :  تهج  سامت  هرامش 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ زاگ هلول   هلول طخطخ     LBV11LBV11 هاگتسیا   هاگتسیا -- یرون یرون ربیف   ربیف طابترا   طابترا یعطق   یعطق عفر   عفر ناونع : : ناونع 3939

راشف راشف چیئوس   چیئوس وو   رتیمسنرت   رتیمسنرت ولف   ولف وو   راشف   راشف جیگ   جیگ وو   رتیمسنرت   رتیمسنرت ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ لیاف  قبط  راشف  چیئوس  رتیمسنرت و  ولف  راشف و  جیگ  رتیمسنرت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000122 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
امد رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یبد رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 
راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

راشف رگناشن  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
راشف رتیمسنرت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ لیاف  قباطم  هکبش  یبناج  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000119 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCLCSCD2MM لدم  m 2 لوط دم 50  یتلام   LC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  تسویپ  تاصخشم.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 18 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / رنکسا یرون  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000049 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN یتراجت مان   OE CONVERTER لدم یرون  ربیف  اب  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311458-07731311463 -- 07731311469

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.یتسویپ .یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هکبش   هکبش یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4141

رنکسا رنکسا یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

5510418ABB Drive Studio رازفا هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتور5511362 مدوم ،  ییویدار ،  کنیل  چیئوس ،  ولبات ،  نیبرود ،  هیاپ  لکد ،   ، NVR 2 نیبرود ، دیرخ 10 
لباک ، 

هحفص 43) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بادنخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5510209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  عبرم  رتم  رادقم 1000  هب  یا  هقرو  هشال  گنس  اب  فک  ینیچ  گنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005174000040 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  بادنخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1000 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

بادنخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 09183609030  اب  زاین  تروص  رد  عبرم  رتم  رادقم 1000  هب  یا  هقرو  هشال  گنس  اب  فک  ینیچ  گنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3841873315 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نابایخ  یتشهب -  دیهش  راولب  بادنخ -  رهش  بادنخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35622261-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35622260-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبرم عبرم رتم   رتم   10001000 رادقم   رادقم هبهب   یایا   هقرو   هقرو هشال   هشال گنس   گنس اباب   فکفک   ینیچ   ینیچ گنس   گنس ناونع : : ناونع 4343

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا لامش  زکرم و  یاهروحم  زاین  دروم  کیلیرکآ  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000048 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 2802  دک  درز  تام  درس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5510442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشقن و قبط  تاونق )  ) نماث یتعنص  کرهش  یاهنابایخ  رد  یتاعالطا  یگدننار و  ییامنهار و  یاه  ولبات  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم 

1101001109000043 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

تسویپ هشقن  لیاف و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716663383 یتسپ :  دک  کالپ 36 ،  هچوک 4 -  ناراطع -  راولب  یقودص -  دیهش  یرتم   45 مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32919200-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900210-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا لامش   لامش وو   زکرم   زکرم یاهروحم   یاهروحم زاین   زاین دروم   دروم کیلیرکآ   کیلیرکآ یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش یاهنابایخ   یاهنابایخ ردرد   یتاعالطا   یتاعالطا وو   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه ولبات   ولبات یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000112 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماورهم لیمکتزا  سپ  اهتسویپ  هیلکو  تمیق  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هژورپ  یارجا  لحمرد  ینمیا  تاکنو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش یراذگراب  هناماسرد  سپس  دوش 

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

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات هیاپ  اب  یراوید  هفرط و  ود  رباعم  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092786000033 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  راهباچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   p04 لدم  m 1 زیاس مرگ  هزیناولاگ  سنج  یهجو  یگدننار 8  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 44 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

یلین رهپس  رهش  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  انشآ  یتراجت  مان   80x120 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 195 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
ییایرآ سیدنت  نایوج  هار  هدننک  هضرع  عجرم  ییایرآ  سیدنت  نایوج  هار  هدنزاس  عجرم  ینهآ   33x60 cm زیاس یلیطتسم  رباعم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 71 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971716476 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یرادرهش  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320445-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320446-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات هیاپ   هیاپ اباب   یراوید   یراوید وو   هفرط   هفرط ودود   رباعم   رباعم ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5510807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 4 یروف  لیوحت  تسویپ  ینف  تاصخشم  تابساحم و  رب  قبطنمو  لیذ  لودج  حرش  هب   LED تاو ینابایخ 120  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام

1101005066000261 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناماگشیپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   W 120 ناوت یباتهم  گنر   ASR-ST120-CW لدم  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
تاطابترا رصع  ناماگشیپ  یدیلوت  ینواعت 

ددع 310 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 4  یروف  لیوحت  تسویپ  ینف  تاصخشم  تابساحم و  رب  قبطنمو  لیذ  لودج  حرش  هب   LED تاو ینابایخ 120  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ  44 تخادرپ یروف   یروف لیوحت   لیوحت تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تابساحم   تابساحم ربرب   قبطنمو   قبطنمو لیذ   لیذ لودج   لودج حرش   حرش هبهب     LEDLED  تاو تاو   12 0120 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
ههام ههام

4848
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نیوزق اه  ناتسمارآ  تیریدم  نامزاس   :: 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 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

5510845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  هدش  یراذگراب  مالعتسا  اب  ربارب  س )  ) همطاف تشهب  ناتسمارآ  موس  زاف  یرون  جرب  ییانشور  یقرب  تاسیسات  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروم دادعت 21  هب  داتس 

1101091176000017 زاین :  هرامش 
نیوزق اه  ناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ مالعا  یراذگ  تمیق  هدش  یراذگراب  یاه  مرف  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تکرش  یاضما  رهم و  یاراد  دیاب  کرادم  هیلک 

 : یتسپ دک  نیوزق ،  یرادرهش  یاه  ناتسمرآ  تیریدم  نامزاس  نایسراف  هداج  رتمولیک 3  یروهمج  یدنبرمک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3417693751

33565681-028  ، 33565682-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33565682-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یرون جرب   جرب ییانشور   ییانشور یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4949

ییامنهار ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سامت هرامش.دشاب  یم  رظن  دم  تسویپ  لیاف  طقف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تروص  هب  یتساوخرد  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09186501107

1101005547000026 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502008602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 7  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 هریاد لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
یکیفارت هدنهد  رادشه  هدننک  هضرع  عجرم  کچوک  زیاس  یکیفارت  هدنهد  رادشه  یهجو  هس  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  شیوپ  ناهار  نارمع  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف  یزلف  لیطتسم  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
شیوپ ناهار  نارمع  نیسدنهم 

عبرم رتم  15 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

سراپ دور  فیس  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دور  فیس  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  رادقم  یزلف  سنج  لیطتسم  لکش  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
یجارعم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  ون  نویامه  یتراجت  مان   12x30 cm زیاس  cm 2 تماخض یبوچ  سنج  یرادا  تانالعا  ولبات  الاک :  مان 

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

یجارعم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  ون  نویامه  یتراجت  مان   15x15 cm زیاس  mm 3 تماخض سالگ  یسکلپ  سنج  قاتا  رد  رس  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   p04 لدم  m 1 زیاس مرگ  هزیناولاگ  سنج  یهجو  یگدننار 8  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   P01 لدم  m 3 زیاس ینهآ  سنج  یا  هلول  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09186501107 هرامش.دشاب  یم  رظن  دم  تسویپ  لیاف  طقف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تروص  هب  یتساوخرد  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  یرادرهش  - عماج دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33158700-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33167218-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

لباز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5511846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم  رادقم 5000  هب  یرمیلپ 40*40  کیئازوم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091256000088 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لباز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیئازوم دزی  هدنزاس  عجرم  دک 38   A سالک کی  هجرد   40x40 cm داعبا ینیشام  کازوم  الاک :  مان 

عبرم رتم  5000 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

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

ددرگ لاسرا  یتسویپ  هنومن  روتکاف و  شیپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

هنیدوپ سدنهم  سامت 09159546523  نفلت 

دک لباز ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یزکرم _  هبعش  یزرواشک  کناب  یوربور  یسودرف _  نابایخ  لباز _  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861746151 یتسپ : 

32233800-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233800-054 :: 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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عبرم عبرم رتم   رتم   50005000 رادقم   رادقم هبهب     4040 ** 4040 یرمیلپ   یرمیلپ کیئازوم   کیئازوم تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانکدنورا بنیز  ترضح  ناتسرامیب  یتینما  یتظافح و  تاسسوم  طسوت  یتظافح  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005387000030 زاین :  هرامش 

نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هناهام 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: 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

مق یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5511362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیل چیئوس ،  ولبات ،  نیبرود ،  هیاپ  لکد ،   ، NVR 2 نیبرود ، دیرخ 10  تسویپ :  هب  تاصخشم  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قباطم  لباک  رتور ،  مدوم ،  ییویدار ، 

1101001069000036 زاین :  هرامش 
مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کنویکسا یطابترا  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   B45ST80A لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

کنیل چیئوس ،  ولبات ،  نیبرود ،  هیاپ  لکد ،   ، NVR 2 نیبرود ، دیرخ 10  دشاب :  یم  تسیل  تسویپ  هب  تاصخشم  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ قباطم  مزال  رادقم  هب  هکبش  قرب و  لباک  رتور ،  یتراک ،  میس  مدوم  ییویدار ، 

3715653184 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  هچوک  شبن  - رهشرود نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37838010-025  ، 37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب یتینما   یتینما وو   یتظافح   یتظافح تاسسوم   تاسسوم طسوت   طسوت یتظافح   یتظافح روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5252

لباک لباک رتور ،  ،  رتور مدوم ،  ،  مدوم ییویدار ،  ،  ییویدار کنیل   کنیل چیئوس ،  ،  چیئوس ولبات ،  ،  ولبات نیبرود ،  ،  نیبرود هیاپ   هیاپ لکد ،  ،  لکد  ،  ، NVRNVR   22 نیبرود ، ، نیبرود   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 49 ھحفص 44 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5511454 قاتا  هحفص 19)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

2001096412000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510645 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا  تامازلا  اهدرادناتسا و  قباطم  متشه  هاگشیالاپ  تازیهجت  هب  نمیا  یسرتسد  تهج   Access Way یارجا حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
متشه  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ینمیا  تامازلا  اهدرادناتسا و  قباطم  متشه  هاگشیالاپ  تازیهجت  هب  نمیا  یسرتسد  تهج   Access Way یارجا حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
63,446,832,090 یلام :  دروآرب 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,173,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1401/11/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاف 20 و 21 متشه  هاگشیالاپ  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش  رهشوب ،  ناتسا   ، 7511883674 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نمیا5510645 تهج  تارغت  لامعا  هاگشیالاپ و  تازیهجت   Access Way یارجا حلاصم و  هیهت 
تازیهجت هب  یسرتسد  یزاس 

هحفص 45) )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتور5511362 مدوم ،  ییویدار ،  کنیل  چیئوس ،  ولبات ،  نیبرود ،  هیاپ  لکد ،   ، NVR 2 نیبرود ، دیرخ 10 
لباک ، 

هحفص 43) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تازیهجت تازیهجت هبهب   یسرتسد   یسرتسد یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج تارغت   تارغت لامعا   لامعا وو   هاگشیالاپ   هاگشیالاپ تازیهجت   تازیهجت   Access  WayAccess Way یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 49 ھحفص 45 
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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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5510791SPECTREX FLAME DETECTOR(21 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرادهگن5511060 ریمعت و  یربهار ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
دیهش یردنب  عمتجم  عوبطم  هیوهت  بالضاف و  یرایبآ ،  قیرح ،  ءافطا  یناسربآ ،  تاسیسأت 

یاجر

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5511190SPECTREX FLAME DETECTOR(21 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5510350 سانشراک  دات  اب  یتسویپ  تسیل  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 21)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5511761 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5510791SPECTREX FLAME DETECTOR(21 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5511190SPECTREX FLAME DETECTOR(21 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هحفص 21)لباک5511612 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلامش ناسارخ  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

رورس رورس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5510611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رورس  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003251000052 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار یسرک  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   BARRACUDA7200 لدم  GB 500 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SUPERMICRO یتراجت مان   X7DCT-3F-809T-780B SERVER لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
سراپ

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak E630FDPS لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/16 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   intel Xeon Processor E5520 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   16GB 4Rx4 PC3-8500R-7 لدم هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/05/16 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  تیگیس  روتسکم  یتراجت  مان   Max Seagate retail OT IV لدم  GB 1000 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  تیگیس  روتسکم  یتراجت  مان   Max Seagate 16MB SATA لدم  GB 320 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/16 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  تیگیس  روتسکم  یتراجت  مان   Max Seagate 2MB SATA لدم  GB 160 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  تیگیس  روتسکم  یتراجت  مان   Max Seagate 8MB SATA لدم  GB 250 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/16 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417714474 یتسپ :  دک  یزرواشکداهج ،  نامزاس  سردم 20 -  شبن   - سردم راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31700000-058  ، 32254300-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252242-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " 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

رورس5510611 تاعطق  هحفص 46)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

5511067TBS هاگتسیا نامتخاس  تقرس  دض  متسیس  بصن  یزاس و  مواقم  هصقانم  هحفص 12)دیدجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: 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   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5510542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیکو روتینام  ابرتویپماک  سیک  گولانآو -  هکبش  تحت  نیبرودرتست  هراکراهچ -  هاگتسد  یپکوتف -  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274000649 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
cpu5400 - ram4 - لدم دروبیکو  چنیا   19 گنوسماسروتینام ابرتویپماک  سیک  - i-sensys-l170 نناک هراکراهچ  هاگتسد  -  - 2523 ابیشوت یپکوتف  هاگتسد  - -

power green -main h310 - hdd 1 western
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ملق  4 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم ربارب  سانجا   – .دوب 3 دهاوخ  سنج  لوصو  زا  دعب  هام  هس  هجو  زیراو  .دشاب 2- یم  هدنشورف  هدهعب  هرادا  رابنا  ات...و  یربراب  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارگ ددم  یاقآ  سامت 09111142962  هرامش  دشاب -  زایندروم  یالاک 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

32045805-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: 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

نامردو5510298 تشادهب  هکبش  رازفا  مرن  / رازفا تخس  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  روما  ماجنا 
زوریفماک

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دروبیکو دروبیکو روتینام   روتینام ابرتویپماک   ابرتویپماک سیک   سیک گولانآو -  -  گولانآو هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرودرتست   نیبرودرتست هراکراهچ -  -  هراکراهچ هاگتسد   هاگتسد یپکوتف -  -  یپکوتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 49 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zvdk3f3t3xus4?user=37505&ntc=5510542
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5510542?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5510418ABB Drive Studio رازفا هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ابرتویپماک5510542 سیک  گولانآو -  هکبش  تحت  نیبرودرتست  هراکراهچ -  هاگتسد  یپکوتف -  هاگتسد 
دروبیکو روتینام 

هحفص 48) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5510550Backup هحفص 15)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5510593 مرن  زا  ینابیتشپ  هحفص 15)گنیتساه و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهدحاو5511699 داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
لاله یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هعبات 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5511761 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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