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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 7

140 1140 1 دادرم   دادرم   1515 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,440 , 000148 ,440 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 030 , 000141 , 030 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19, 0002 19, سیئوس000 سیئوس کنارف   329,500329,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,800 , 00081 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,000245,000رالد ناتسبرع لایر   85,56085,560لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,860 , 00051 ,860 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,40031 ,400

رایع رایع   1818 یالط   13,820یالط , 00013,820 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   382دنوپ ,680382 نپاژ680, نپاژ نینی   دصکی   235,780235,780دصکی

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
((66))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7979))

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

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

زا 72 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 7

( یهگآ دادعت 14  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 51

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

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( 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 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " 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 72 ھحفص 2 
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( 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 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( 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 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

زا 72 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

زا 72 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092421000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561098 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد  یاه  هدننک  شوماخ  کیتاموتا و  افطا  یاه  متسیس  قیرح ، نالعا  یاه  متسیس  بیع  عفر  ژراش و  یسرزاب ، دیدزاب ، تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتسد  یاه  هدننک  شوماخ  کیتاموتا و  افطا  یاه  متسیس  قیرح ، نالعا  یاه  متسیس  بیع  عفر  ژراش و  یسرزاب ، دیدزاب ، تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,291,866,000 یلام :  دروآرب 

لایر   210,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  رجف -  کرهش  زاگ -  راولب   ، 7915996489 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003007000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562016 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنس  نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناگنس نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/12/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 377 یگنسهوک 19و 21  نیب  دهشم -  یوضر -  ناسارخ   ، 9176715683 یتسپ :  دک  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یتسد یتسد یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ وو   کیتاموتا   کیتاموتا افطا   افطا یاه   یاه متسیس   متسیس قیرح ، ، قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بیع   بیع عفر   عفر وو   ژراش   ژراش یسرزاب ، ، یسرزاب دیدزاب ، ، دیدزاب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

نهآ نهآ گنس   گنس عمتجم   عمتجم یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس وو   نکاما   نکاما راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 72 ھحفص 5 
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6eurgl9hlwsud?user=37505&ntc=5562016
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5562016?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095566000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561034 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعامتجا  هافر  راک و  هرادا  ینمیا  تیحالص  هئارا  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدایپ  رباع  یشک  طخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
6,405,375,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   320,268,750 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاوها ود  هقطنم  یرادرهش  (ع ) اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک   ، 6154838489 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005315000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561061 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا ) زا  رباعم (  ییادز  خی  فراصم  یارب  یکاروخ  ریغ  کمن  لمح  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هیمورا ) زا  رباعم (  ییادز  خی  فراصم  یارب  یکاروخ  ریغ  کمن  لمح  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,680,000,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,285,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:10 تعاس : 1401/08/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا یرادرهش  نامتخاس  ریت  یس  نابایخ  لیبدرا   ، 5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

رباعم رباعم ییادز   ییادز خیخی   فراصم   فراصم یارب   یارب یکاروخ   یکاروخ ریغ   ریغ کمن   کمن لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 72 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2c8dkd6kqeylq?user=37505&ntc=5561034
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5561034?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4yyllwxdqlqkr?user=37505&ntc=5561061
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5561061?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095566000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561125 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعامتجا  هافر  نواعت و  راک ، هرادا  ینمیا  تیحالص  همان  یهاوگ  هئارا  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت  تازیهجت  ولبات و  بصن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
3,505,900,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   175,295,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/07/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاوها ود  هقطنم  یرادرهش  راولب  یاهتنا  رهشنایک   ، 6154838489 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روباشین یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093198000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562036 :: هرازه هرازه :: 1401/06/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  طیارش  ربارب  نیبرود  ددع  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  روباشین  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ طیارش  ربارب  نیبرود  ددع  دیرخ 10  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هر  ) ینیمخ ماما  نادیم   ، 9313763547 یتسپ :  دک  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 55

نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 72 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dxn3mvka5jjfc?user=37505&ntc=5561125
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5561125?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/64g3ajeqhs37s?user=37505&ntc=5562036
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5562036?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" راک بسک و  یاه  رازفا  مرن  یارب  لیاف  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  یحارط و   " تامدخ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000055 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712129  : یشخرد سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" راک راک وو   بسک   بسک یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن یارب   یارب لیاف   لیاف تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط  " " تامدخ تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 72 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jc8qhy762s3tw?user=37505&ntc=5560683
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5560683?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  یتسدعیانص  یگنهرفثاریم و  یرگشدرگ ، یامنهار  نشیکیلپا  هناماس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003222000084 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نانمس ناتسا  یتسدعیانص  یگنهرفثاریم و  یرگشدرگ ، یامنهار  نشیکیلپا  هناماس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518995938 یتسپ :  دک  یرگشدرگو ،  یتسد  عیانص  ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  رصن  داهج  راولب  برغ  کرهش  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33300075-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33300913-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد عیانص   عیانص وو   یگنهرف   یگنهرف ثاریم   ثاریم یرگشدرگ ، ، یرگشدرگ یامنهار   یامنهار نشیکیلپا   نشیکیلپا وو   هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 72 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dz6q8fpskgfna?user=37505&ntc=5560777
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5560777?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" ناگدنیامن روما  تیریدم  دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ   " تامدخ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000056 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712140: یرباج سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5561091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/12 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنس کیلک  رازفا  مرن  ناونع : 

14011521 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/08/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنس سنس کیلک   کیلک رازفا   رازفا مرن   مرن 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 72 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dr6cnr4hglshv?user=37505&ntc=5561091
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5561091?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دیدجت  تنارتنیا -  تنرتنیا و  یاه  هکبش  رد  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  دادرارق  سنسیال و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001402000143 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/22 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا دیدجت   دیدجت تنارتنیا -  -  تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا یاه   یاه هکبش   هکبش ردرد   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق وو   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو kaspersky-endpoint security-advanced و یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مامت لاس  تدم 1 هب   corporate شیوداپ سوریو  یتنآ 

1101093066000012 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   CD سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  دیوردنا  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618933684 یتسپ :  دک  هس ،  هقطنم  یرادرهش  میدق  نامتخاس   - دابآ کرابم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33566358-087  ، 3356358-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3356358-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاس لاس 11 تدم   تدم هبهب     corporatecorporate شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ وو     kaspersky-endpoint security-advancedkaspersky-endpoint security-advanced  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع
مامت مامت

1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یرادزیخبآ  عتارم و  اهلگنج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادزیخبآ یعیبط و  عبانم  نامزاس  تمدخ  زیم  هناماس  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201003031000019 زاین :  هرامش 
روشک یرادزیخبا  عتارم و  اهلگنج   نامزاس  هدننک :  رازگرب 

.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یزاسوراد  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یسانشراک  تامدخ  دیرخ  ینف  زوجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094003000002 زاین :  هرامش 

تشر یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسوراد ،  هدکشناد  نالیگ  - یکشزپ  مولع  یهاگشناد  عمتجم  ناوارس - ، نموف نابوتا  ناکال - هداج  یاهتنا  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194173774 یتسپ : 

33486424-013  ، 33486477-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33486475-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادزیخبآ یرادزیخبآ وو   یعیبط   یعیبط عبانم   عبانم نامزاس   نامزاس تمدخ   تمدخ زیم   زیم هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1313

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ینف   ینف زوجم   زوجم ناونع : : ناونع 1414

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نویساموتا  یرادهگن  ینابیتشپ و   ) دیرب کینورتکلا  نامزاس  متسیس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  هلاس  کی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش تسویپ  تاحیضوت  طیارش و  قباطم  ( راگرپ

1101004163000039 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  تسویپ  رادیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33610430-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( راگرپ راگرپ یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ  ) ) دیرب دیرب کینورتکلا   کینورتکلا نامزاس   نامزاس متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101030095000041 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
کرادم قبط  1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5561156 کالپ  هحفص 51)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5562143 حرش  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصنو  هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتیت یایا   هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یمجح   یمجح هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sharp pn_hy551 لدم یتعنص  روتینام  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  جرد 
1201001036000185 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد هسهس   ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  رد  جردنم  تاقلعتم  هارمهب  تاعالطا  یروآ  عمج  هاگتسد  هلاناک  تشه  یرتم  هلت  یولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005744000372 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دارآ تعنص  اکست  هدننک  هضرع  عجرم  اکست  یتراجت  مان   TSA-EP12040400 لدم یرتم  هلت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضما رهم و  دات ( لمح و  الاک و  هیهت  .تسا  ناتسزوخ  افبآ  باسحیذ  طسوت  لیوحت  نامز  دیسررس و  یریگیپ  اب  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  ناتسزوخ  افبآ  ینف  ناسانشراک  زا  ینف  دات  ذخا  ربتعم و  یتناراو  یتناراگ و  هیارا  تسویپ و  ینف  تاصخشم 

6155835334 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لوا  هکلف  سراپنایک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360083-061  ، 33600835-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33600835-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ عمج   عمج هاگتسد   هاگتسد هلاناک   هلاناک تشه   تشه یرتم   یرتم هلت   هلت یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیعبرا تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000074 زاین :  هرامش 

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

نیعبرا تازیهجت  دیرخ  1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
هاگتسد پراش 2  چنیا  یتعنص 43  روتینام 

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  سوم  دیلک و  هحفص  روتینام و  هارمه  هب  هنایار 
زاین دروم  یزادنا  هار  تازیهجت  اه و  لباک  هارمه  هب  روتینام  بصن  تکارب 

تسویپ کرادم  ندوبن  تروص  رد.دوش  دیق  سامت  هرامش.ددرگ  لیمکت  تسیابیم  دروآرب  تاحفص  یمامت.دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش اضماو  رهم  تاحفص  یمامت.ددرگیمن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه هبهب   روتینام   روتینام بصن   بصن تکارب   تکارب سوم -  -  سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص وو   روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   هنایار   هنایار هاگتسد -  -  هاگتسد   22 پراش   پراش چنیا   چنیا یتعنص  4343   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
زاین زاین دروم   دروم یزادنا   یزادنا هار   هار تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   لباک   لباک

1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس میات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000586 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52452960 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/05/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشقن قبط  سنمیز   37kw ولبات تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس میات   میات ناونع : : ناونع 2020

سنمیز سنمیز   3737kwkw ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454134 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/22هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص نویساموتا  هب  طوبرم  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
12 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف ربارب  گنیروتینام  یارجا  بصن و  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  هس  رارقتسا  تهج  لکد  یارجا  نیبرود و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اتفا یهاوگ  یاراد  تکرش  طسوت  یتسویپ 

1101090497000050 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رهشناریپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/22 زاین :  خیرات 
رهشناریپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد اتفا  یهاوگ  لاسرا  مدع   . ددرگ یراذگراب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  اهنشپ د  اب  نامزمه  هب  دیاب  اتفا  یهاوگ  ریوصت  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناگدننک  تکرش  تسیل  زا  هدنرب  تکرش  فذح  بجوم  هک  هدش  یقلت  یهاوگ  نتشادن  هلزنم  هب  هناماس 

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

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

44223680-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود هسهس   رارقتسا   رارقتسا تهج   تهج لکد   لکد یارجا   یارجا وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323
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ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناهفصا  ناتسا  اوه  یفیک  شیاپ  یاههاگتسیا  یکدی  تاعطق  نیمات  یرادهگن و  ظفح ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003348000052 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لیاف 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  ناهفصا  ناتسا  اوه  یفیک  شیاپ  یاههاگتسیا  یکدی  تاعطق  نیمات  یرادهگن و  ظفح ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35602424-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم :: 1401/06/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  کی  یتعنص  پات  پل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...یهگآ لصا  رد  ینف  تاصخشم  لماک  حرش  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح  دحاو  مود  مهن پ 18 ط  جاک ک  نادیم  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت  تمیق  داهنشیپ  میلست   :: سردآ سردآ
تاکرادت 09171594710-07633564823 هرادا  نفلت 

یضاق هعلق  رهش  بنج  بانیم  هداج  رتمولیک 40  سابعردنب  سراف  جیلخ  زاگ  هاگورین  رابنا  برد  الاک : لیوحت 

-07633554376 تاماهبا عفر  -02122146394 - 02122147367 :: نفلت نفلت
الف سدنهم   2321- یرفعجریم سدنهم  یلخاد 2219   07633554456

:: 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

اوه اوه یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات وو   یرادهگن   یرادهگن ظفح ،  ،  ظفح ناونع : : ناونع 2424

یتعنص یتعنص پات   پات پلپل   ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشیامرگ هناخروتوم  یزاس  دنمشوه  متسیس  هاگتسد  تفه  یزادنا  هارو  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

1101003007000199 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ ماجنا  تسویپ  حرش  قبط  تسیابیم  یشیامرگ  هناخروتوم  دنمشوه  هاگتسد  تفه  یزادنا  هارو  بصن   ، دیرخزا معا  هژورپ  یارجا 

ددرگ تبث  هناماسرد  نآ  یاهب  عومجموددرگ  یراذگراب  اددجم  اضماو  رهمو  لیمکت  زا  سپ  اهب  تسرهف  مرف 

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

54173300-051  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشیامرگ یشیامرگ هناخروتوم   هناخروتوم یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد تفه   تفه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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 72 ھحفص 24 
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جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص روتینام  PLC و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000208 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  قیقد  رازبا  ایسآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   ESD414-5H/416-5H/412-5H لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

قیقد رازبا  ایسآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک 09125666228 هرامش.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FUJI رتیمسنارت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000341 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043291-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام وو     PLCPLC ناونع : : ناونع 2727

رتیمسنارت رتیمسنارت دیرخ   دیرخ 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 :

زا 72 ھحفص 25 
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جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز رترونیا  تنیفورپ - وا  یا  تومیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000209 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7153-2BA02-0XB0 لدم  ET 200 M یطابترا لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09125666228 تهج  سانشراک  هرامش.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتالوزیا ریرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000342 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043291-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز رترونیا   رترونیا تنیفورپ - - تنیفورپ واوا   یایا   تومیر   تومیر ناونع : : ناونع 2929

روتالوزیا روتالوزیا ریرب   ریرب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 72 ھحفص 26 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب ناتسیس و  یتایلام  روما  لک  هرادا  قیرح -  یافطا  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003552000025 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تایه یتراجت  مان   kg 25 یزلف لوسپک  رالدوم  کیتاموتا  قیرح  یافطا  هنژولاه  زاگ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

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

رد عومجم  غلبم  دوش .  تسویپ  مالعتسا  خساپ  رد  ددرگ و  لیمکت  هدش  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  .تسا  هدش  باختنا  هباشم  تروص  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  هناماس  مرف 

9815616956 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  داهج -  نابایخ  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31133364-054  ، 33223084-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33223228-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسچولب وو   ناتسیس   ناتسیس یتایلام   یتایلام روما   روما لکلک   هرادا   هرادا قیرح -  -  قیرح یافطا   یافطا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 72 ھحفص 27 
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مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  دیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قباطم   : لمح لباق  رورس و  هنایار   - رورس قاتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  - گنیروتینام لماک  متسیس  دیرخ  : هباشم دک  ناریا 

1101003865000009 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رورس قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  دیر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ تاصخشم  قباطم   : لمح لباق  رورس و  هنایار   - رورس قاتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  - گنیروتینام لماک  متسیس  دیرخ  : هباشم دک  ناریا 

6931897396 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  ماما -  یبونج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330366-084 :: 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

هنایار هنایار  - - رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا -- گنیروتینام گنیروتینام لماک   لماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ :: هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا رورس   رورس قاتا   قاتا زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیر   دیر ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  : : لمح لمح لباق   لباق وو   رورس   رورس
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  چیوس  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001255 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ACD-24 لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  نبرک  دیسکاونم  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و تاداهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد   ( EP .دشابیم ( یمازلا  تفن  یلم  تکرش  رودنو  رد  روضح  لخاد /  تخاس  تهج  / دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
71095068 سانشراک :  سامت  هرامش  / دشابیم یسررب  لباق  زاین  خساپ  یلام ،

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

88536205-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا یتسد و  قیرح  نالعا  متسیس  ییامناج  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000015 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

دوش هتفرگ  سامت  66343387 هرامش اب  یسانشراک  تهج  یگنهامه  تباب.تسا  هدیدرگ  یراذگراب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: 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

چیوس چیوس روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3333

کیتاموتا کیتاموتا وو   یتسد   یتسد قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ییامناج   ییامناج وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3434
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(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

E1-Ethernet لدبم هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101001022000740 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مان نارهت  هوژپ  طساب  هدننک  هضرع  عجرم  نارهت  هوژپ  طساب  هدنزاس  عجرم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   B408 لدم  Ethernet هب  RS485 تروپ ود  لدبم  الاک :  مان 
هوژپ طساب  یتراجت 

نتراک 2 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

E1-Ethernet لدبم هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   E1 -EthernetE1 -Ethernet لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
..
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560744 :: 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
1101096683000074 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 : 
1401/06/31 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

رنکسا رنکسا یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 3636
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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 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  ( 620 نیباک  ) الاب نیباک   BUS S لدم - TDE 600 هاگتسد نیباک  طابترا  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000103 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
.دشابیم مینو  هامود  دودح  تخادرپ  .دشابیم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  .دشاب  همیمض  هدننک  نیمات  ءاضما  ورهم  اب  روتکاف  شیپ  امتح  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/22 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاب الاب نیباک   نیباک  -  - TDE 600TDE 600 هاگتسد   هاگتسد نیباک   نیباک طابترا   طابترا تراک   تراک ناونع : : ناونع 3737
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: 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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم چیئوس 2960 / ددع ایاپ 1  تینوی  کر 18   / ددع دادعت 24 هب  wap ac-RBwapg-5hat2hnd کیتورکیم رتور  مدوم  ه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 1  هب  Ws-c2960s-48fps-L

1101030458000084 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   48PORT-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
قفا یایرد  انرد  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   SR186B لدم  mm 980 عافترا  600x600 mm داعبا تینوی  رورس 18  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

ایسآ رازفا  شجنس  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  رازفا  شجنس  یتراجت  مان   NR100 لدم رتور  مدوم و  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

چیئوس / ددع ایاپ 1  تینوی  کر 18   / ددع دادعت 24 هب  wap ac-RBwapg-5hat2hnd کیتورکیم رتور  مدوم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 1  هب  Ws-c2960s-48fps-L لدم 2960

1417733161 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953867-021  ، 88979400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88954926-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیم کیتورکیم رتور   رتور مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 3838
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / رازفا مرن  /CLIENT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000075 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناماس شنادارف  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-WA7510N لدم  150M H/P AP Client هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/19 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- 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

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا رازفا مرن   مرن //CLIENTCLIENT ناونع : : ناونع 3939

لایسکاوک لایسکاوک وو   هکبش   هکبش لباک   لباک یاهروتکناک   یاهروتکناک ناونع : : ناونع 4040
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لایسکاوک  هکبش و  لباک  یاهروتکناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ***** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179000484 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-920 لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

ناهاپس رذآ  کار  یا  هبعج  نتراک 10   mm^2 6 زیاس  RTP 6 عون یگناخ  یتعنص و  قرب  لانیمرت  الاک :  مان 
نتراک 450 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
یطابترا یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   EQUIP هدنزاس عجرم   EQUIP یتراجت مان  لدم 129403  هکبش  تکوس  یزلف  راچآ  الاک :  مان 

متسیس ایشرپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم   MK هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   BRAND REX یتراجت مان   NP-01155P لدم  CAT 6 هکبش نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ناتسزوخ هکبش 
ددع 250 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

( دوش تسویپ  هدش  کیکیفت  یلام  ینف و  داهنشیپ  یمازلا   ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 72 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2jbjfew2ns5g4?user=37505&ntc=5560882
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5560882?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت بلق  زکرم   :: 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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا ههام  هیوست 6  ددرگ ،  یم  تسویپ  راک  ماجنا  تهج  زاین  دروم  مالقا  لارتناس ،  تخت  یارب 24  هکبش  یشک  لباک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642000733 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارتناس لارتناس تخت   تخت یارب  2424   یارب هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4141

یطخ یطخ دنب   دنب تکوس   تکوس رسرس   یشوگ -  -  یشوگ دنب   دنب نفلت -  -  نفلت طخطخ   دنب   دنب ناونع : : ناونع 4242
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مالقا ددع  یطخ 1000  دنب  تکوس  رس  ددع 3 - گنر 400  دیفس  یشوگ  دنب  نفلت 2 - طخ  دنب  یرتم   100 هقلح دیرخ 50  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت رد  4و5و6 

1101092935000394 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناسارخ کیرتکلا  کالفا  تکرش  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 200 لوط  mm 5/5 عطقم حطس   PVC سنج جوز  راهچ  ینوفیآ  قرب  لباک  الاک :  مان 
فالک 1000 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   PIN لدم نفلت  یکیتسالپ  تکوس  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

هداز هجاوخ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Q-L لدم هارمه  نفلت  دنب  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
SHENZHEN GREAT WILD GOOSE UYGUR CTEATES THE هدنزاس عجرم  نوسکیرا  ینوس  گنوسماس و  هارمه  نفلت  دربراک  هعطق  دیلک  الاک :  مان 

سرگاز رثوک  نیعم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY LIMITED COMPANY
ددع 200 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
اتسو ایسآ  ارف  یسدنهم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   NAZ TECHNOLOGY یتراجت مان  یریوصت  نوفیآ  یشوگ  دربراک   NP2025 لدم یرنف  میس  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

رازبا جارس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  رازبا  جارس  یتراجت  مان   SC-4x1.5 SS لدم  4x1/5 mm^2 عطقم حطس  قیقد  رازبا  جوز  ود  اتید  لباک  الاک :  مان 
ددع 1250 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب و  یرتم ) هقلح 250  رد  رتم (  جوز 1000  رهچ  لباک  - 6 یرتم ) هقلح 250  رد  رتم (  جوز 1250  ود  لباک  ددع 5 - نفلت 200  یشوگ  نک  عطق  - 4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هجوت  یتسویپ  کرادم 

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  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 15 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم  یکیرتکلا  یالاک  ملق  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000117 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهم اناسر  هدننک  هضرع  عجرم   LANDIS GYR یتراجت مان  یطابترا  دربراک   CU-E22 لدم رتویپماک   IP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر نینچمه  وددرگ  داهنشیپ  تسویپ  تسیل  بیترت  هب  قباطم و  اقیقد " الاک  اذل  دشاب  یم  هناماس  رد  جرد  تهج  افرص " یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هریغو  تسویپ  یلام  ینف  داهنشیپ  لمح و  هنیزه  لماش  یمالعا  تاکن 

دنمرنه 09300930672 یثایغ و  یاقآ  دیرخ  سانشراک 

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531000-076  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک   IPIP لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4343
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ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یو  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000042 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

طابترا زارفا  وگ  مایپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  تهج  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  اب  الاک  لاقتنا  هنیزه  هدوب و  کناب  ناسانشراک  دات  دروم  تسویپ و  تسیل  قبط  زاین  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دشاب یم  هباشم  الاک  دکناریا  نمض  رد  (.. ) 01731578484  ) ینیهاش سدنهم 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم یویو   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 4444
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  تساوخرد  لیاف 

1101030092000434 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریدخ 09178436183 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221965-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاعالطا  قبط  یرتاب  قرب  نیمات  متسیس  روتپادآ و  هارمه  هب  یتعنص  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000160 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نومرپ رتسگ  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PM-1809 لدم یتعنص  رتور  مدوم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف هکبش .  .  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4545

یرتاب یرتاب قرب   قرب نیمات   نیمات متسیس   متسیس وو   روتپادآ   روتپادآ هارمه   هارمه هبهب   یتعنص   یتعنص مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4646
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(09170124152  ) تسویپ حرشب  رتم  یرون 11000  ربیف  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000414 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رتم 11000 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاروسک هیلک  تسادشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  تمدخ و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوسوم 09170124152 ینف  تاعالطا  تسا  راکنامیپ  اب  ینوناق 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5561669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  اضاقت و  قباطم   IT هکبش و تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: 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

رتم رتم   1 10001 1000 یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4747

ITIT وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 4848
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1012-PHD-16034-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5561691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد اب  قباطم  هکبش  تاعطق  نیمات  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

هاشنامرک ناتسا  تفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تسیل  گرب  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091854000040 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشابیم تسویپ  تسیل  گرب  ود  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
دشابیم تسویپ  تسیل  گرب   2 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنیالک  نیت 
روتینام   LED19

تروپ  لنپ 24  چپ   CAT6
سوم  دروبیک و   USB

..و نوتسیک   CAT6

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  ات  لمح  هنیزه  دوشن و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714799796 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هراوارف  شخپ  یلم  تکرش  نز - راولب  نارادساپ - هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38350113-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38355911-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4949

..و ..و نوتسیک   نوتسیک   CAT6CAT6 وو   دروبیک   دروبیک   USBUSB  تروپ تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ     CAT6CAT6 روتینام   روتینام   LED19LED19  تنیالک تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم میرتسا  دنرگ  یوتیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
gate way-gxw4108

1101093035000341 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   OPENVOX هدنزاس عجرم   OPENVOX یتراجت مان   SWG_M202 لدم روخ  تراک  میس  یوتیگ  ما  سا  یج  تباث  هب  هارمه  نفلت  لدبم  الاک :  مان 
داسوین للملا  نیب  طابترا  ناسکین  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابیتشپ 10 هلاس و  لقادح 1  ینابیتشپ  هارمه  هب  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  هدننک / نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ههام لقادح 2  یرابتعا  تاریمعت / تاعطق و  هلاس 

ددرگ دیق  ربتعم  سامت  هرامش 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

gate way-gxw4108gate way-gxw4108 لدم   لدم میرتسا   میرتسا دنرگ   دنرگ یوتیگ   یوتیگ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  لماک  حرش  هدهاشم  تهج   controller تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179000495 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   TB 1/2 تیفرظ  MS2300sa controller لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 120 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

سینودآ هدننک  هضرع  عجرم   SEBIA یتراجت مان   AUTO ANALYSER CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING لدم یهاگشیامزآ  زروفورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
ردص تراجت 

هاگتسد 130 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

امزآ روآ  درف  هدننک  هضرع  عجرم   SEBIA یتراجت مان   AUTO ANALYSER MINI CAP FLEX PIERCING لدم یهاگشیامزآ  زروفورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
نایناریا

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا لوبق  لباق  یناریا  طقف  داهنشیپ  هئارا  - دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  لماک  حرش  هدهاشم  تهج  دکناریا ، ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153183339 سامت - ازجم تروص  هب  یلام  / ینف داهنشیپ  هئارا 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

controllercontroller ناونع : : ناونع 5252
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رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  قبط  چیئوس 9200  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000122 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 9300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  یرازگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط.یسودرف  هداد  زکرم   INROW هدننک کنخ  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  کرادم  لصا  لاسرا 

1101001017000361 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یراک هورگ  1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   92009200 چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

INROWINROW  هدننک هدننک کنخ   کنخ متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق 1/6/1401 عورش  خیرات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدوزفا شزرا  رب  تایلام  نودب  یداهنشی   ÷ تمیق

1101001395000019 زاین :  هرامش 
سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146676455 یتسپ :  دک  سراف ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ظفاح ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32282181-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  ناتسزوخ  ناتسا  یسانشاوه  شیاپ  هکبش  طابترا  یرادهگن  نیمات و  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005461000023 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  قبط  ناتسزوخ  ناتسا  یسانشاوه  شیاپ  هکبش  طابترا  یرادهگن  نیمات و  ءاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یسانشاوه  لک  هرادا  هاگدورف  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443044-061  ، 4443044-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34450032-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدوزفا هدوزفا شزرا   شزرا ربرب   تایلام   تایلام نودب   نودب یداهنشی   یداهنشی  ÷ ÷ تمیق تمیق   1/6/140 11/6/140 1 دادرارق   دادرارق عورش   عورش خیرات   خیرات ناونع : : ناونع 5555

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط ناتسزوخ   ناتسزوخ ناتسا   ناتسا یسانشاوه   یسانشاوه شیاپ   شیاپ هکبش   هکبش طابترا   طابترا یرادهگن   یرادهگن وو   نیمات   نیمات ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا 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 72 ھحفص 46 
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ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  تنیوپ  سسکا  مدوم و  ، تروپ چیوس 8  ، کولف رتست  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000111 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP608K لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یریشمش دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   TP-LINK یتراجت مان   TD-W8961ND لدم میس  یب   ADSL اتید مدوم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نومزآ یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESS POINT FOR COMPUTER NETWORK یتراجت مان   ULC1000 لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
تیفیک

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

هورگ هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLUKE هدنزاس عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE DSX2-8000 لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 
ادرف متسیس  اتهب  نیسدنهم 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا وو   مدوم   مدوم ،، تروپ تروپ   88 چیوس   چیوس ،، کولف کولف رتست   رتست دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 72 ھحفص 47 
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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 13 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XCR F17 IEC337 NFC63140 یبیلص چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایلو 09301505005 سدنهم  - دوش کچ  امتح  ینف 

یمشاه 09334833494
1101001469000491 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKD2139P16 لدم یکطلغ  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

XCR F17 IEC337 NFC63140 یبیلص چیئوس  تیمیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایلو 09301505005 سدنهم  - دوش کچ  امتح  ینف 

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

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

یتسد5560777 عیانص  یگنهرف و  ثاریم  یرگشدرگ ، یامنهار  نشیکیلپا  هحفص 7)هناماس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوم5560824 دیلک و  هحفص  روتینام و  هارمه  هب  هنایار  هاگتسد -  پراش 2  چنیا  یتعنص 43  روتینام 
زاین دروم  یزادنا  هار  تازیهجت  اه و  لباک  هارمه  هب  روتینام  بصن  تکارب  - 

هحفص 16) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا5560880 ویشرآ  هحفص 7)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5561015 هحفص 16)میات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5561828 یتنآ  سوریو kaspersky-endpoint security-advanced و  یتنآ  دیدمت 
مامت لاس  تدم 1 هب   corporate شیوداپ

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادزیخبآ5561946 یعیبط و  عبانم  نامزاس  تمدخ  زیم  هناماس  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  هحفص 7)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 72 ھحفص 48 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سنارفنک5562005 نلاس  ارجاو  تازیهجت  هحفص 49)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یتسویپ5562099 تسیل  قبط  هکبشو  یتینما  لیاسو  هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا5562100 یروانف  یسانشراک  تامدخ  دیرخ  ینف  هحفص 7)زوجم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یت5562157 یا  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هحفص 7)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  قباطم  ناگیار  هلاس  کی  ینابیتشپ  هارمه  هب  یربخ  ریغتم  مایپ  ولبات  ددع  یزادنا 4  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000006 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412005502  یعبرم  رتم  زیاس   VMS ریغتم مایپ  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

عبرم رتم  4 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا دانسا  هیلک  یزادنا /  هار  لیوحت و  زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ  یرتم / ) یولبات 1.5  ددع   4  ) .دشابیم ددع  الاک  تهج  رظن  دروم  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدش و  اضما  رهم و 

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگیار ناگیار هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ هارمه   هارمه هبهب   یربخ   یربخ ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات ددع   ددع   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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لیبدرا ناتسا  هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد همانرب  تیالراتسا  ناملا  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093419000039 زاین :  هرامش 

لیبدرا  ناتسا  هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع  15 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 
لیبدرا لیبدرا ،  لیوحت :  لحم 

 ./. تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/. .ددرگ یراذگراب  سردآ  روتکاف و 

5616733581 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هقطنم 4  رایط  میحر  لپ  بنج  تدحو  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475257-045  ، 33475258-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475257-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاراد یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: 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   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قبط   ) سنارفنک نلاس  ارجاو  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004111000006 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713956354 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  - ریدغلا راولب  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2121392-0253  ، 32121364-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32121364-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

راد راد همانرب   همانرب تیالراتسا   تیالراتسا ناملا   ناملا حرط   حرط ناونع : : ناونع 6060

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس ارجاو   ارجاو تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سوم5560824 دیلک و  هحفص  روتینام و  هارمه  هب  هنایار  هاگتسد -  پراش 2  چنیا  یتعنص 43  روتینام 
زاین دروم  یزادنا  هار  تازیهجت  اه و  لباک  هارمه  هب  روتینام  بصن  تکارب  - 

هحفص 16) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  هب  طوبرم  مرگ  هزیناولاگ  یهجو  تشه  نز  کمشچ  غارچ  هیاپ  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000106 زاین :  هرامش 

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

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح هبهب   طوبرم   طوبرم مرگ   مرگ هزیناولاگ   هزیناولاگ یهجو   یهجو تشه   تشه نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف قرب  یورین  عیزوت   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باراد ناتسرهش  رباعم  ییانشور  هعسوت  تهج  زاین  دروم  حلاصم  دزمتسد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000000588 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

53579382-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باراد باراد ناتسرهش   ناتسرهش رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هعسوت   هعسوت تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم وو   دزمتسد   دزمتسد ناونع : : ناونع 6363

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت مالقا   مالقا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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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اهب مالعتسا  گرب  رد  زاین  دروم  تایلمع  عون  ینف و  تاصخشم  هجوت  اب  تشدکاپ  رهش  حطس  رد  یکیفارت  مالقا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101095751000038 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرباص لیفورپ  هلول و  درون  هدننک  هضرع  عجرم   mm 20 عافترا  mm 20 ضرع  mm 6000 لوط  mm 2 تماخض یعبرم  یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 
هخاش 5 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502006602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

سوت تعنص  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALHB-LV2260 لدم درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502006802   cm 75 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502000402   15x50 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  هانپناج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502009802   cm 60 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502008602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 7  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PANEL یتراجت مان   T12 لدم یا  هریاد  تسیا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
هار یامن  هولج  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1035 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک هعجارم  یتسویپدانسا  هب  تمیق  هئارا  یارب  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  جرد 

 ( مهم رایسب  ) .ددرگ یراذگراب  جرد و  یتسویپ  مالعتسا  گرب  رد  امتح  ناگدننک  تکرش  یداهنشیپ  یاه  تمیق 

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

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 72 ھحفص 53 
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تشدانیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیالو قربو  هکیش  لباکورادزنلروتکژرپ  - کیتورکیم نتنآ   - چوس  - یزلف سکاب  - یهجو لکد 8 هارمه  هبناوخ  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
....وداپهر رازفا  مرن 

1101095510000007 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تشدانیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

MILESIGHT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2962-TEPB لدم ددرت  لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 12 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.....و مرن  سنسیالو  قربو  هکیش  لباکورادزنلروتکژرپ  - کیتورکیم نتنآ   - چوس  - یزلف سکاب  - یهجو لکد 8 هارمه  هبناوخ  کالپ  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8465157741 یتسپ :  دک  ادهش ،  نادیم   - رهشدالوف ناهفصا  هار  سیلپ  یوربور   - نهآ بوذ  نابوتا  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37571241-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37571300-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 16  لسکیپاگم  راهچ  TPZS 2431 لدم ناوخ  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030028000011 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ماج  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هداج نارجات  هدننک  هضرع  عجرم  مشیربا  هداج  نارجات  هدنزاس  عجرم  اکیفارت  یتراجت  مان   TRAF30001 لدم ناوخ  کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

مشیربا
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  16 دادعت لسکیپاگم  راهچ  TPZS 2431 لدم ناوخ  کالپ  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9571947198 یتسپ :  دک  ماج ،  تبرت  یرادرهش  ادهش - نادیم  ماج - تبرت  یوضر - ناسارخ  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527911-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52527915-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یسومیدرا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوطرتم رهش 200  یلصا  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030544000015 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یسومیدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 200 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نیعرس رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوطرتم رهش 200  یلصا  رباعم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5638111137 یتسپ :  دک  یسومدریا ،  یرادرهش  یسومدریا  رهش  نیعرس  ناتسرهش  لیبدرا  نیعرس ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248852-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248854-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1616 دادعت   دادعت لسکیپاگم   لسکیپاگم راهچ   راهچ TPZS 2431TPZS 2431 لدم   لدم ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6666

لوطرتم لوطرتم   200200 رهش   رهش یلصا   یلصا رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 6767

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت لرتنک  جنس  تعرس  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004466 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیسح هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-ANPR4842EM-WR لدم یگنر   Embedded دنمشوه جنس  تعرس  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  یدمحا 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   .. دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم 

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

31319662-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

سوم5560824 دیلک و  هحفص  روتینام و  هارمه  هب  هنایار  هاگتسد -  پراش 2  چنیا  یتعنص 43  روتینام 
زاین دروم  یزادنا  هار  تازیهجت  اه و  لباک  هارمه  هب  روتینام  بصن  تکارب  - 

هحفص 16) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناگیار5561200 هلاس  کی  ینابیتشپ  هارمه  هب  یربخ  ریغتم  مایپ  ولبات  ددع  یزادنا 4  هار  هحفص 49)دیرخ و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

بصن و5561762 یریوصت و  شیاپ  نیبرود  هس  رارقتسا  تهج  لکد  یارجا  نیبرود و  بصن  دیرخ و 
گنیروتینام یارجا 

هحفص 16) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت لرتنک   لرتنک جنس   جنس تعرس   تعرس نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 72 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y83q3sk5p5gts?user=37505&ntc=5562023
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5562023?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  هبعش  کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت برغ  یتسرپرس  ناتسراهب  دیدج  هبعش  ریگدزد  هتسبرادم و  نیبرود  یتظافح  یاه  متسیس  زیهجت  بصن و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001603000020 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  بعش  کناب  تسپ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

66720505-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام 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 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هعجارم  تسویپ  یاهلیاف  هب  افطل  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) ترارح نازیم  شجنس  نیبرود  ملق  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000513 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس نامیس   FK-CF-PTZ-3612-2-1Q-R1 ترارح هب  مواقم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دوش هعجارم  تسویپ  یاهلیاف  هب  افطل  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) ترارح نازیم  شجنس  نیبرود  ملق  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188612-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: 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

ریگدزد ریگدزد وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت وو   بصن   بصن تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6969

ترارح ترارح نازیم   نازیم شجنس   شجنس نیبرود   نیبرود ملق   ملق کیکی   ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004458 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   IPB1710 لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / هتسب رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 07 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط  نیبرود  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001277 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   LVF-5003N-S3813 لدم هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7171

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cat6 هتسبرادم نیبرود  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274000700 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
cat6 هتسبرادم نیبرود  لباک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
رتم  500 دادعت : 

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

زا جراخ  تاداهنشیپ  هب  .دوب 3 –  دهاوخ  سنج  لوصو  زا  دعب  هام  هجو 2 زیراو  .دشاب 2- یم  هدنشورف  هدهعب  هرادا  رابنا  ات...و  یربراب  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب درادناتساو  تیفیک  یاراد  سانجا   - 4 .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ناردنزام  ناتسا 

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

32045802-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: 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

cat6cat6 هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود لباک   لباک ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 72 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r4ya7svwpd48c?user=37505&ntc=5560979
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5560979?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  یریوصت  تراظن  تازیهجت  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003108000161 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45  .ددرگ  جرد  الاک  لک  عمج  تروصب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37274011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوز ینوماریپ 8  تظافح  متسیس  لارتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000342 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تکرش ،) ءاضما  رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: 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

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7474

نوز نوز   88 ینوماریپ   ینوماریپ تظافح   تظافح متسیس   متسیس لارتناس   لارتناس ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف هئارا  تسویپ - تسیل  تاصخشم  قباطم  رهشوب  ناتسا  حطس  رد  نکسم  یلم  تضهن  یاه  هژورپ  تهج  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا

1101004213000201 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/20 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهشوب ،  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  نامزاس  ارهز -  غاب  یرتنالک 11  یوربور  یرهطم -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7514915443

01111111-077  ، 33559857-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554347-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیدرپ یروانف  کراپ   :: 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  یزادنا  هار  بصن و  و  سا و ...  یپ  وی  چیئوس و  لنپ و  چپ  هتسبرادم و  نیبرود  لماش  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004564000058 زاین :  هرامش 

سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1657163871 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یروانف  کراپ  دنوامد ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ، سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76250250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76250100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم نکسم یلم   یلم تضهن   تضهن یاه   یاه هژورپ   هژورپ تهج   تهج نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   وو ...  ...  ساسا   یپیپ   ویوی   وو   چیئوس   چیئوس وو   لنپ   لنپ چپچپ   وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود لماش   لماش تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس یس  یپ  زکرم  هتسب  رادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000750 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هناماسرد  یراذگراب  اضما و  هعلاطم  ریداقم  تسرهف  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیرورض یعامتجا  نیمات  باسح  صافم 
دشاب هدوزفا  شزرا  دقاف  ییاهن  تمیق 

ینموم 08733285860 یاقآ 

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

36217585-087  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینامرد

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس جدننس یسیس   یپیپ   زکرم   زکرم هتسب   هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7878

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبشو   هکبشو یتینما   یتینما لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ تسیل  قبط  هکبشو  یتینما  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093602000164 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   TC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش   24DV لدم تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TSC-2012 لدم یراوید  کر  ینیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ADC-2280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   SEGATE یتراجت مان   HDD 2TB 35 لدم  GB 6 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب  یناریا  دی  اب  امتح  هدش  هتساوخ  مالقا  مامت  مرتحم  یاه  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  لحم  رد  الاک  لیوحت 

دوش یراذگ  تمیق  طرش  ودیق  یبو  لماک  تروصب  دیاب  هکرب 

5714733573 یتسپ :  دک  ییامنهار ،  شبن خ  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256320-044  ، 32239509-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239509-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش نیهاش  نارسپ  یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004835000012 زاین :  هرامش 

رهش نیهاش  نارسپ  یا  هفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

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

یگنهامه تهج  دشابیم -  دیسررس 26/06/1403  هب  ازخا 005  اب  یمالسا  تکراشم  قاروا  تروصب  دیرخ  دوش -  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردان  09133253759

8319638745 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  یبونج  یدعس  یاهتنا  رهش  نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45210006-031  ، 45210005-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45210006-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سوم5560824 دیلک و  هحفص  روتینام و  هارمه  هب  هنایار  هاگتسد -  پراش 2  چنیا  یتعنص 43  روتینام 
زاین دروم  یزادنا  هار  تازیهجت  اه و  لباک  هارمه  هب  روتینام  بصن  تکارب  - 

هحفص 16) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5561156 کالپ  هحفص 51)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5561555 دادعت 16  لسکیپاگم  راهچ  TPZS 2431 لدم ناوخ  کالپ  هحفص 51)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بصن و5561762 یریوصت و  شیاپ  نیبرود  هس  رارقتسا  تهج  لکد  یارجا  نیبرود و  بصن  دیرخ و 
گنیروتینام یارجا 

هحفص 16) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارت5562023 لرتنک  جنس  تعرس  هحفص 51)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5561308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

accessories disposable filter - tips 1500ul (1024) -racked (8*128) -for use with the qia رتلیف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
symphony sp/as
دشاب یم  یضرف  دکناریا 

1101003018000084 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مان یکیتسالپ  هبعج   µl 1000-100 زیاس لدم 5300-693-06  ینلیپورپ  سنج   Filter tip PP_rack_sterile R_CE/IVD یهاگشیامزآ رلپمس  رس  الاک :  مان 
رتسگ نژ  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   NERBEPLUS یتراجت

هبعج 10 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لمح   - هام ود  تخادرپ  یضرف -  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1561834314 یتسپ :  دک   ، 108 کالپ راهب -  زا  دعب  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77617151-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77638476-021 :: 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

5561308accessories disposable filter - tips 1500ul (1024) -racked (8*128) -for رتلیف
use with the qia symphony sp/as

هحفص 65) )  accessaccess

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

تنیوپ5562098 سسکا  مدوم و  ، تروپ چیوس 8  ، کولف رتست  هحفص 30)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

accessories  disposable filter -  tips  1500ul ( 1024)  - racked (8* 128)  - for use with the qia symphonyaccessories  disposable filter -  tips  1500ul ( 1024)  - racked (8* 128)  - for use with the qia symphony رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع
sp/assp/as

8181

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

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

زا 72 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lu5mxjagt7cu4?user=37505&ntc=5561308
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5561308?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لامش نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DVD writer-Laptop تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003311000048 زاین :  هرامش 
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم ایشرپ  هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان   i7-3510 لدم  Vostro یرس پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
یکشم گنر   DELL هدنزاس

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

دازآ هقطنم  شزادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   LENOVO یتراجت مان   Matebook (V15 - IIL) V15-82C500RRIH لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
LENOVO هدنزاس عجرم  راهباچ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

راهباچ دازآ  هقطنم  شزادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   LENOVO یتراجت مان  ( Thinkbook 15 G2 ITL (20VE0086UE لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
LENOVO هدنزاس عجرم 

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

یوایبع رجاه  هدننک  هضرع  عجرم   PIONEER یتراجت مان   DVR-XD11T لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1 لامش نهآ  هار  لک  هرادا  رابنا  الاک : لیوحت  لحم 

4813891164 یتسپ :  دک  لامش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33122417-011  ، 33325063-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325495-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: 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

5560833DVD writer-Laptop(65 هحفص )  dvrdvr

DVD writer-LaptopDVD writer-Laptop ناونع : : ناونع 8282

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
لیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم ارحص  تشک  تکرش  تخاس  یدالوف  یکسا  لیم  هساک 6  راد  کج  رکرام  رئوراف و  اب  رپیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000397000090 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناغمرا تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   ITS یتراجت مان   TC100 لدم یزرواشک  نز  رایش  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب هدهع  رب  زکرم  ات  لمح  هنیزه  مالعتسا -  رد  تکرش  تهج  یزرواشک  کناب  دزن  باسح 987028445  هرامش  هب  لایر  نویلیم  غلبم 20  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  طیض  زکرم  عفن  هب  یو  هدرپس  دیامن  یراددوخ  الاک  لیوحت  زا  یلیلد  ره  هب  هدنرب  هچنانچ  - تسا

5695157451 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  تاقیقحت  زکرم  یتعنص  کرهش  بنج  زودنالصا  هداج  رتمولیک 12  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32751593-045  ، 32751962-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32751593-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

its :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف5562031 یکسا  لیم  هساک 6  راد  کج  رکرام  رئوراف و  اب  هحفص 67)رپیش  )  itsits

(( 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

یتسویپ5562099 تسیل  قبط  هکبشو  یتینما  لیاسو  هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نالعا و5561274 - گنیروتینام لماک  متسیس  دیرخ  : هباشم دک  ناریا  رورس  قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  دیر 
تسویپ تاصخشم  قباطم   : لمح لباق  رورس و  هنایار   - رورس قاتا  قیرح  ءافطا 

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یدالوف یدالوف یکسا   یکسا لیم   لیم   66 هساک   هساک راد   راد کجکج   رکرام   رکرام وو   رئوراف   رئوراف اباب   رپیش   رپیش ناونع : : ناونع 8383

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 " ) " ) 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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

تنیوپ5562098 سسکا  مدوم و  ، تروپ چیوس 8  ، کولف رتست  هحفص 30)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

ناوخ5561156 کالپ  هحفص 51)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5561555 دادعت 16  لسکیپاگم  راهچ  TPZS 2431 لدم ناوخ  کالپ  هحفص 51)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیفارت5562023 لرتنک  جنس  تعرس  هحفص 51)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  " " 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

نوز5561223 ینوماریپ 8  تظافح  متسیس  هحفص 56)لارتناس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیوس5561651 هحفص 27)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریگدزد5560775 هتسبرادم و  نیبرود  یتظافح  یاه  متسیس  زیهجت  بصن و  هحفص 56)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نوز5561223 ینوماریپ 8  تظافح  متسیس  هحفص 56)لارتناس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 72 ھحفص 68 
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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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مق یتعنص  هاگشناد   :: 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 07 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HPE MSA 2040 SAS controller/C8S53A

MSA2040SAS زاس هریخذ  هاگتسد  رلرتنک 
یرتم یطابترا 2  لباک  ددع  ود  هارمه  هب 
1101004502000035 زاین :  هرامش 

مق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA 2040-SFF لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوجوم هاگتسد  رد  یزادناهار  بصن و  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ... ارجا و یزادنا ، هار  بصن و  راب ، لمح  هیارک  هلمجزا  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هطوبرم  تامدخ  تادهعت و  هیلک  هجوت : 

3718146645 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  تیعمج  بنج  نارهت ) میدق  هداج   ) مرکادخ دیهش  رادرس  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36641601-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36641604-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: 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

هنایار5562125 هکبش  زاس  هریخذ  / CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  هحفص 69)لباک  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5560932 حطس  رد  یکیفارت  مالقا  بصن  هحفص 51)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ / / CAT6CAT6 لدم   لدم یطابترا   یطابترا یاه   یاه متسیس   متسیس هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 72 ھحفص 69 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سراف ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5561030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاحیضوت  طیارش و  قباطم   PVC یتشادهب سیورس  یبوچ  رد  یبوچ HPL و  برد  تقرس و  دض  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003100000034 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیسح هدننک  هضرع  عجرم  برد  ژد  یتراجت  مان  یمور  امن  لدم   mm 8 تماخض  105x210 cm داعبا شار  شکور  اب  فا  ید  ما  سنج  تقرس  دض  رد  الاک :  مان 

یبجر
ددع 6 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
یبجر نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ژد  یتراجت  مان  تافیرشت  لدم   mm 4 تماخض  80x210 cm داعبا هنیمالم  سنج  نامتخاس  یلخاد  رد  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

هنیبوچ زبس  تخرد  هدننک  هضرع  عجرم   210x80 cm داعبا  MDF سنج  PVC شکور اب  یبوچ  رد  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

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

یم تسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  یاه  یالاک  قیقد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا  .دشاب  یم  هباشم  هدش  هئارا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ تروص  تمیق  زیلانآ  مرف  لاسرا  لیمکت و  اب  هارمه  تمیق  داهنشیپ  هعلاطم و  تقد  اب  لماک و  تروص  هب  ار  تسویپ  لیاف  ًافطل  .دشاب 

7134774794 یتسپ :  دک  یهیقف ،  دیهش  ناتسرامیب  یوربور  - دنز نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332016-071  ، 32334900-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32331868-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5561030PVC یتشادهب سیورس  یبوچ  رد  یبوچ HPL و  برد  تقرس و  دض  برد  هحفص 70)دیرخ  تقرس  ( تقرس دضدض  

PVCPVC  یتشادهب یتشادهب سیورس   سیورس یبوچ   یبوچ ردرد   وو     HPLHPL یبوچ   یبوچ برد   برد وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 72 ھحفص 70 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بسک و5560683 یاه  رازفا  مرن  یارب  لیاف  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  یحارط و   " تامدخ دیرخ 
" راک

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5560826 مرن  /CLIENT(30 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سنس5561091 کیلک  رازفا  هحفص 7)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5561156 کالپ  هحفص 51)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سوریو5561828 یتنآ  سوریو kaspersky-endpoint security-advanced و  یتنآ  دیدمت 
مامت لاس  تدم 1 هب   corporate شیوداپ

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادزیخبآ5561946 یعیبط و  عبانم  نامزاس  تمدخ  زیم  هناماس  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  هحفص 7)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5562143 حرش  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصنو  هحفص 56)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یت5562157 یا  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هحفص 7)هئارا  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

تسویپ5561151 حرشب  یریوصت  تراظن  تازیهجت  هحفص 56)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5562023 لرتنک  جنس  تعرس  هحفص 51)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 72 ھحفص 71 
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https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5561156 کالپ  هحفص 51)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 72 ھحفص 72 
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