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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 17

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 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1010))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 1616))

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

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

زا 23 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 17

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

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

زا 23 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

زا 23 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

TEG 1401/270-10 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/05/12هرامش هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  ور ، نب  تکرش  هناخراک  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  لاهروا  بصن و  حلاصم ، لمح  هیهت ، ییارجا  تایلمع  عوضوم  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.seeco.irنفلت 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

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

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

2001093228000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک  تازیهجت  ددع  عومجم 193  رد  ملق  دیرخ 8  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

روما تاکرادت و  هرادا  یراجاغآ –  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن –  راولب  هیدیما –   ، 6373193935 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
الاک

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخراک هناخراک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس لاهروا   لاهروا وو   بصن   بصن حلاصم ، ، حلاصم لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 11

رتویپماک رتویپماک تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف 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 23 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001092288000406 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560491 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف  ) مالسا نایئادف  یوک  رد  عقاو  یرادا  یاهنامتخاس  هعومجم  یزاس  نمیا  تهج  یناشن  شتآ  متسیس  ثادحا  هژورپ  هب  طوبرم  م م/01/0086/ت1  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوا )

بونج  زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایئادف یوک  رد  عقاو  یرادا  یاهنامتخاس  هعومجم  یزاس  نمیا  تهج  یناشن  شتآ  متسیس  ثادحا  هژورپ  هب  طوبرم  م م/01/0086/ت1  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لوا ) زاف   ) مالسا
33,666,682,120 یلام :  دروآرب 

 4,046,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,683,334,106 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/09/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کراپ 4 نابایخ  مالسا - نایئادف  یوک  زاوها -  ، 6173854579 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناخراک5560023 قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  لاهروا  بصن و  حلاصم ، لمح  هیهت ، ییارجا  هحفص 4)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرادا یرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس هعومجم   هعومجم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یناشن   یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 23 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1/1/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یزلف  قاری  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir-WWW.KEDC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناخراک5560023 قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  لاهروا  بصن و  حلاصم ، لمح  هیهت ، ییارجا  هحفص 4)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش یزلف   یزلف قاری   قاری عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ 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 23 ھحفص 6 
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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ  لوا ـ  تبون  یا ـ  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094734000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش 1401/05/06 ـ  ناوخارف : راشتنا   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
: دانسا

هدنیآ داصتقا   :: عبنم :: 1401/05/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559996 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج ود  گنر  اب  شوقن و ..  میسرت  یشک و  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت ی  هار و  حطس  زا  میالع  ای  طوطخ  ندرک  کاپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش هب  یئزج  ود  گنر  اب  شوقن و ..  میسرت  یشک و  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت ی  هار و  حطس  زا  میالع  ای  طوطخ  ندرک  کاپ  ناوخارف  دراد  رظن  رد 

دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا   2001094734000033

دهاوخ ماجنا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییشاگزاب  ات  دانسا  لیوحت  تفایرد و  زا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش 

نابحاص هیلک  یارب  طخرب ) تروص  هب   ) یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  مان و  تبث  هب  تبسن  هناماس  رد  تیوضع  مدع  تروص  رد  ناوخارف  رد  تکرش  نایضاقتم 
دنروا  لمع  هب  ار  مزال  مادقا  ینامزاس  رهم  زاجم و  اضما 

لایر غلبم 500.000.000  هب  یدقن  شیف  یکناب /  همانتنامض  راک :  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت 

یزکرم یرادرهش  هیمطاف  نادیم  رهش  نیه  شا  هاگتسد : سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

03145225200 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003583000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5560195 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  یظظافحتتسا  هزوح  رد  هدافتسا  تهج  رنیت  یکیفارت و  زاتمم  درس  گنر  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشوب  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,610,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,290,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقن لح و  یرادهار و  لک  هرادا  یناریتشک -  هار  راهچ  یراولد -  یلعسیئر  نابایخ  رهشوب -   ، 7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشوب ناتسا  یا  هداج 

:: 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

یئزج یئزج ودود   گنر   گنر اباب   وو ..  ..  شوقن   شوقن میسرت   میسرت وو   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت  یی   هیهت وو   هار   هار حطس   حطس زازا   میالع   میالع ایای   طوطخ   طوطخ ندرک   ندرک کاپ   کاپ ناونع : : ناونع 55

رنیت رنیت وو   یکیفارت   یکیفارت زاتمم   زاتمم درس   درس گنر   گنر هیهت   هیهت 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 23 ھحفص 7 
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دنرم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  ناوخارف  دیدجت  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001050150000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجیابرذآ رجف   :: عبنم :: 1401/05/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560211 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یمتسیس  هرامشب  هصقانم ) دیدجت   ) لودج شرفگنس و  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 1.363.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 04142253326-9 و 04142253318 نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/1163378 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12/30هرامش  - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12/30عبنم  - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560316 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سوت 1 لصفنم  هیحان  حطس  رباعم  یکیفارت  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 12 یرادرهش  هیهلا 30  هیهلا -  راولب   :: سردآ سردآ

05131296223 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لودج لودج وو   شرفگنس   شرفگنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

رباعم رباعم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هیناطلس ناتسرهش  یلح  غاب  شخب  عباوت  زا  دابآریخ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001096528000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560432 :: هرازه هرازه 10:00دکدک   تعاس :   - 1401/05/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآریخ  یاتسوررباعم  یزاسهب  یارجاو  حلاصم  هیهت  هژورپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیناطلس  ناتسرهش  داباریخ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یراذگلودج یگنس و  راوید  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   438,114,900 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تعاس 10:00  1401/08/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنز  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهبا  رهش : 

 4551163313 یتسپ :  دک 
دابآریخ یاتسور 

:: 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

ناتسرل ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  دانسا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یادص   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559995 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتخت نادیم  هبعش  رد 10  دوخ  زاین  دروم  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  هیهت ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اضر دیهش  دابآ ، مرخ  ادهش  نادیم  دابآ ، مرخ  تیالو  راولب  زردوگیلا ، ینیمخ  ماما  نابایخ  تشدهوک ، بارگ  تشدهوک ، ینانهوک  درجورب ، مولعلارحب  نابایخ  درجورب ،

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  دابآ  مرخ  رازاب  روما ،  هرادا  دابآ ، مرخ  مدقم  یمتسر 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 1.100.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک هیاد  موس -  هقبط  ناتسرل -  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  - کناب هار  راهچ  - ینیمخ ماما  نابایخ  - دابآ مرخ   :: سردآ سردآ

06633312814 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رباعم رباعم یزاسهب   یزاسهب یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 99

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت 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 23 ھحفص 9 
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ناتسلگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: 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 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

5560429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  شیوداپ  سوریو  یتنا  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020014000139 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  شیوداپ  سوریو  یتنا  تمدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4913933165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  الق -  قآ  هداج  یادنبا  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32627860-017  ، 32627868-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32627870-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 23 ھحفص 10 
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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 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

5560456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

USB لفق راهچ  یناسرزورب  بلاق  رد  نامزمه  ربراک  اب 9   2022 شیاریو یروتکفرواپ  تنلیاسگید  رازفا  مرن  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Single User لفق هس  -Multi user لفق کی 

1101001262000339 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DIGSILENT هدنزاس عجرم   DIGSILENT GMBH یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   USB عون شیاریو 2021  یروتکفرواپ  تنلیاسگید  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
اناداپآ یژرنا  یروانف  نازاس  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GMBH

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MultiMulti لفق   لفق کیکی     USBUSB  لفق لفق راهچ   راهچ یناسرزورب   یناسرزورب بلاق   بلاق ردرد   نامزمه   نامزمه ربراک   ربراک   99 اباب     2 0222022 شیاریو شیاریو یروتکفرواپ   یروتکفرواپ تنلیاسگید   تنلیاسگید رازفا   رازفا مرن   مرن جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع
S ingle UserS ingle User  لفق لفق هسهس   -- useruser

1212

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

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

زا 23 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5560343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  یرابتعا  دیرخ  طیارش  دینک /  هعجارم  تسویپ  هب  ًافطل  هباشم ،  دک  ناریا  یرطاب /  هرامش 0140064  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985003109 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ALLEN- BRADLEY یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا  متسیس  رلرتنک   BA1-1756 یمویتیل یرطاب  الاک :  مان 

تعنص لرتنک  لآ  هدیا  هدننک 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد یاه  تکرش  دشاب /  یم  یرابتعا  دیرخ  طیارش  دینک /  هعجارم  تسویپ  هب  ًافطل  هباشم ،  دک  ناریا  یرطاب /  هرامش 0140064  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  شهوژپ  هرادا  دات  دروم  تخاس  هقباس 

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

34148693-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس رلرتنک   رلرتنک   BA1BA1 -- 17561756 یمویتیل   یمویتیل یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 23 ھحفص 12 
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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5560106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننکرادوب هدام  روزیلانآ  متسیس  سکناک  یزادنا  هار  رارقتسا و  بصن ، حلاصم ، هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000179 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب یم  یمازلا  دانسا  رد  جردنم  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197236-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننکرادوب هدننکرادوب هدام   هدام روزیلانآ   روزیلانآ متسیس   متسیس سکناک   سکناک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   رارقتسا   رارقتسا بصن ، ، بصن حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 23 ھحفص 13 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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 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

5560427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  یاهدک  ناریا  ( ) isolator model hid 2062 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101092625000317 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

عفرا دالوف  نهآ و  هدننک  هضرع  عجرم  راج  یتراجت  مان   W 250 ناوت  UNIVERSAL لدم یمومع  یاه  ناکم  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
ناملآ هدنزاس  روشک   ISOLATOR یتراجت مان   cm 10-1 رطق  cm 22-3 عافترا  V 2000-1000 ژاتلو یکیمارس  هرقم  الاک :  مان 

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

نیمات رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   ISOLATOR یتراجت مان  یناشن  شتآ  روتکتد   5BI 5 in روتالوزیا الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

.دشاب تسویپ  حرش  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  یاهدک  ناریا  ( ) isolator model hid 2062 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665083-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

isolator model isolator model hid 2062hid 2062 ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 23 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tbvhesqx587l2?user=37505&ntc=5560427
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5560427?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5560513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  قباطم  ناتسلگ  یلم  کراپ  رد  رقتسم  یناشن  شتآ  نویماک  یارب  زاین  دروم  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003331000080 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اپیاس وردوخ  هواک  تاعطق  نیمات  یسدنهم و  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  دنولا  یتراجت  مان  لدم 1392  قیرح  ءافطا  یناشن  شتآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  یم  دات  زاین " یلک  حرش   " تاصخشم ساسا  رب  طقف  دیرخ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش  لاسرا  تمیق  داهنشیپ  اب  هارمهروتکاف  شیپ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

4917145185 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ناروخراهان ، راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32530504-017  ، 32524461-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32530500-017 :: 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 " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم 13:30عبنم  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560304 :: هرازه هرازه 9:30دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  هداد  زکرم  یطابترا  تخاس  ریز  یزاس  هنیهب  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1  شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

05131296708 :: نفلت :: vendor.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلم یلم کراپ   کراپ ردرد   رقتسم   رقتسم یناشن   یناشن شتآ   شتآ نویماک   نویماک یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

یطابترا یطابترا تخاس   تخاس ریز   ریز یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا 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  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5560442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548012  هرامش  یطابترا ) هکبش  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003113 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1   KS41 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهشراطق5560526 کی  طخ  ناگوان   ( PIS  ) یرفاسم یناسر  عالطا  متسیس  تازیهجت  لمح  هحفص 17)دیرخ و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

DP/ب / 246 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/13 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/2319:00:00

mashhad.ir :: عبنم 14:30:001401/05/24عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560526 :: هرازه هرازه 1401/05/2510:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهشراطق  کی  طخ  ناگوان   ( PIS  ) یرفاسم یناسر  عالطا  متسیس  تازیهجت  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح دهشم و  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

 --- ناینب شناد  هناروآون و  ناگدنشورف -   1
 --- کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف -   2

یلیر عیانص  ناگدنشورف -   3

 : نفلت هناخریبد  - دهشم یرهشراطق  یرادربهرهب  تکرش  یرادا  نامتخاس  یمتسر ،  دیهش  راولب  یاهتنا  جیسب -  هارگرزب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
05133030483

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهشراطق یرهشراطق کیکی   طخطخ   ناگوان   ناگوان  (  ( PISPIS  ) ) یرفاسم یرفاسم یناسر   یناسر عالطا   عالطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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دهشم هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

10/1401/12497 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/15 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/2300:00:13

mashhad.ir :: عبنم 13:30:001401/05/25عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560242 :: هرازه هرازه 1401/05/2710:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 10 حطس  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع ینف و  یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1
هبتر  دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

ناگیار دانسا :  هنیزه 

05131295866 نفلت :  هد  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

ریشمار ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم   :: 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   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5560337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب عیزوت  تکرش  تسیل  رودنو  دیرخ و  دانسا  قبط  ریشمار  قرب  عیزوت  تهج  رباعم  ییانشور  سانجا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.اه تسویپ  رد  دوجوم  ناتسزوخ 

1101094771000014 زاین :  هرامش 
ریشمار ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

باهش سراپ  تکرش  زا  سراپ  یتراجت  مان   W 70 درز یوضیب  حرط  یمیدس  پمال  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
ریشمار رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دوجوم  ناتسزوخ  قرب  عیزوت  تکرش  تسیل  رودنو  دیرخ و  دانسا  قبط  ریشمار  قرب  عیزوت  تهج  رباعم  ییانشور  سانجا  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ اضما  رهم و  هدننک  نیمات  طسوت  دیاب  ضراعت  تیریدم  همان  راهظا  دیرخ و  دانسا.اه  تسویپ 

6387138373 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  هر )  ماما (  نابایخ  ریشمار  ناتسزوخ  ریشمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43594165-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43594466-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 2020

قرب قرب عیزوت   عیزوت تهج   تهج رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور سانجا   سانجا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد 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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ناغماد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5560380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ییامنهار  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092194000049 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ناغماد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   LED یرون متسیس   cm 30 زیاس  ABS سنج زمرق  هناخ  هس  باقن  مین  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

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

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671694977 یتسپ :  دک  ناغماد ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35256115-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256115-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم نماث  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401019 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5560384 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت فارحنا  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تامدخ ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
05133687008 نفلت :   8 یلامش رویرهش  هدفه  شبن  هدننک :  رازگرب  سردآ 

:: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 2222

یکیفارت یکیفارت فارحنا   فارحنا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5560472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن یناسرزورب  + دیدج تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبطدادعتو  تاصخشم  ) رازفا

1101003292000097 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دنویپ ایرآ  هعسوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   NITGEN یتراجت مان   Fingkey Access-M لدم ددرت  لرتنک  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تاصخشم ) رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسراو  لمح  هیارکدشاب  هتشاد  ضیوعت  یتناراگ  لاس  کی  لقادحدیاب  اههاگتسد  هیلک  ( دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبطدادعتو 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرن مرن یناسرزورب   یناسرزورب ++ دیدج دیدج تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ++ نازیررهب نازیررهب هریگتسد   هریگتسد ++ یقرب یقرب لباقم   لباقم لفق   لفق  + + تشگنارثاودک تشگنارثاودک تراکددرت   تراکددرت متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبطدادعتو   قبطدادعتو تاصخشم   تاصخشم )) رازفا رازفا

2424

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5560290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092506000035 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  تاصخشم  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  تسویپ  رد  تاصخشم  هیلک  هام  تخادرپ 3  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا 

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773506-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32330196-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

یزادنا5560472 هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس 
( دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبطدادعتو  تاصخشم  ) رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هناخراک5560023 قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  لاهروا  بصن و  حلاصم ، لمح  هیهت ، ییارجا  هحفص 4)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یلم5560513 کراپ  رد  رقتسم  یناشن  شتآ  نویماک  یارب  زاین  دروم  تاعطق  هحفص 12)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 23 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

(( 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

5560427isolator model hid 2062(12 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5560116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  تامدخ و  حرش  ساسا  رب  یناگیاب  هدام 100 و  هدام 77 ، دمآرد ، یزاسون ، عماج  متسیس  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050253000074 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دنرپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 2   DVD-9 GB عون  CorelDRAW شزومآ رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هدنورپ 30000 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهب مالعتسا  تامدخ و  حرش  ساسا  رب  یناگیاب  هدام 100 و  هدام 77 ، دمآرد ، یزاسون ، عماج  متسیس  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581983193 یتسپ :  دک  رادیق ،  یرادرهش  (- (ع یبنرادیقرهش - ناجنز ناتسا  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دمآرد5560116 یزاسون ، عماج  متسیس  رازفا  هحفص 22)مرن  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

بلاق5560456 رد  نامزمه  ربراک  اب 9   2022 شیاریو یروتکفرواپ  تنلیاسگید  رازفا  مرن  جیکپ 
Single User لفق هس  -Multi user لفق کی   USB لفق راهچ  یناسرزورب 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا5560472 هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس 
( دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبطدادعتو  تاصخشم  ) رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دمآرد دمآرد یزاسون ، ، یزاسون عماج   عماج متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن 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 23 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ykcwzsxckqet5?user=37505&ntc=5560116
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5560116?code=37505
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(( 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

یزادنا5560472 هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس 
( دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبطدادعتو  تاصخشم  ) رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 23 ھحفص 23 
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