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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   66 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   138هکس ,050 , 000138 ,050 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   130هکس ,970 , 000130 ,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس204,600204,600رالد سیئوس کنارف   308,000308کنارف ,000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس , 000 , 00080 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع227,400227,400رالد ناتسبرع لایر   ,79لایر 03079, 030

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس , 000 , 00050 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,40030 ,400

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,656 , 00012 ,656 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ348,290348,290دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 16 ,5402 16 ,540

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8888))

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

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

زا 83 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 36  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 70

( 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  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( 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 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " 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 83 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " 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 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( 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 3  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا ضراوع   " 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 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رنهاب دیهش  سم  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ریفس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکنامیپ  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش نیدجاو  هب  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  شورف  دنیآرف  رد  دنمشوه  هناماس  یارجا  دراد  رظن  رد  نامرک  رنهاب  دیهش  سم  تکرش  رباب  دیهش  سم  عیانص  تکرش 

دیامن راذگاو 
نارهت  نامرک و  ارجا  لحم 

یارجا ناکما  لکاروا -  یتاعالطا  یاهکناب  شورف و  دوجوم  متسیس  اب  یراگزاس  تیلباق  هطوبرم -  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  کی  هبتر  یاراد  ناراکنامیپ  - 
دروبشاد یارجا  ییاناوت  دارفا -  تلاخد  نودب  یراذگ  تمیق  شورف و  هسورپ  لرتنک  لماک  ماجنا  ییا -  هظحل  تارغت  ماجنا  زورب و  ایوپ ،  یاه  همان  نآ 

یلیلحت تاشرازگ  یتیریدم و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03431227128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ict@csp.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003023000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  یکشزپماد  عماج  هناماس  یناسرزوربو  ینابیتشپ  ، هرواشم هژورپ  راکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( دابآ فسوی  یهار  ود  یدابآ (  دسا  نیدلامج  دیس  نابایخ  جع )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت   ، 1431683765 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

شورف شورف دنیارف   دنیارف ردرد   دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 11

عماج عماج هناماس   هناماس یناسرزوربو   یناسرزوربو ینابیتشپ   ینابیتشپ ،، هرواشم هرواشم هژورپ   هژورپ راکنامیپ   راکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ahvaz.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رد  تفایزاب  لباق  کشخ  یاهدنامسپ  نشیکیلپا ) زا  هدافتسا  اب   ) دنمشوه یروآ  عمج  هنیمز  رد  برجم  دنمناوت و  نایرجم  بذج  روظنم  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  زاوها  رهش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داژن یناماس  هچوک  شبن  یبونج -  یاهب  خیش  نابایخ  زاوها -   :: سردآ سردآ

06133791282-7-06133798606 :: نفلت :: www.wm.ahvaz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا بآ  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001003000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630359 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج  تاموزلم  رورس و  یریگ ،  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  با  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبناج تاموزلم  رورس و  یریگ ،  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بآ عبانم  تیریدم  تکرش  هنامرحم  روما  تسارح و  هناخریبد  هب  یکیزیف  تروص  هب  ررقم  تلهم  رد  هدش  رهم  کال و  تروص  هب  دیاب  فلا  تکاپ  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  لیوحت  ناریا 
14:00 تعاس : 1401/12/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 517 یلامش  نیطسلف  نارهت   ، 1415855641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

هنابش هنابش تینما   تینما نامزاس   نامزاس دنمشوه   دنمشوه یروآ   یروآ عمج   عمج یرجم   یرجم بذج   بذج ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

یبناج یبناج تاموزلم   تاموزلم وو   رورس   رورس یریگ ،  ،  یریگ نابیتشپ   نابیتشپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 44
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ناتسچولب ناتسیس و  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003632000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630361 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروانف تخاسریز  یروآ  بات  شیازفا  تینما و  تیوقت  نیمات و  روظنم  هب  زایندروم  تامدخ  تازیهجت و  یزادنا  هار  رارقتسا و   ، بصن دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  تاعالطا 

یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تخاسریز یروآ  بات  شیازفا  تینما و  تیوقت  نیمات و  روظنم  هب  زایندروم  تامدخ  تازیهجت و  یزادنا  هار  رارقتسا و   ، بصن دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناتسچولب ناتسیس و  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  تاعالطا  یروانف 

لایر   2,150,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/09/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادهاز  ، 9816844333 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: 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

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

تیوقت تیوقت وو   نیمات   نیمات روظنم   روظنم هبهب   زایندروم   زایندروم تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   رارقتسا   رارقتسا  ، ، بصن بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز یروآ   یروآ بات   بات شیازفا   شیازفا وو   تینما   تینما

55
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091407000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629671 :: هرازه هرازه :: 1401/06/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(س) ارهزلا همطاف  بلق  ناتسرامیب  تهجاه  ناسراوه  یلرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیلخت ،  یریگراب و  لقن ،  لمح و  ، دیرخ هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 nv shg 1401

ناهبهب  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
همطاف بلق  ناتسرامیب  تهجاه  ناسراوه  یلرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیلخت ،  یریگراب و  لقن ،  لمح و  ، دیرخ هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

(س) ارهزلا

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   975,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/07/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- ییابیزدیهش نابایخ  ناهبهب - ناتسرهش  - ناتسزوخ ناتسا  فلا : تکاپ  لیوحت  تهج   ، 6361796819 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تسارح هرادا  ناهبهب - ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یزکرم  داتس  هدازدیهش - رتکد  ناتسرامیب  بنج 

:: 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

ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001481000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  دانسا   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم حبص  تعاس 10   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشول یتشهب  دیهش  هاگورین  نیبروت  تظافح  لرتنک و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 110.000.000.000  غلبم  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 8 غابلگ  هچوک  زامن  راولب  تشر   :: سردآ سردآ

02141934 یلخاد 143 و 113 -   01333737455 :: نفلت :: setadiran.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

یلرتنک یلرتنک تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیلخت ،  ،  هیلخت وو   یریگراب   یریگراب لقن ،  ،  لقن وو   لمح   لمح ،، دیرخ دیرخ هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
(( سس )) ارهزلا ارهزلا همطاف   همطاف بلق   بلق ناتسرامیب   ناتسرامیب تهجاه   تهجاه ناسراوه   ناسراوه

66

هاگورین هاگورین نیبروت   نیبروت تظافح   تظافح وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 77

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

یا هلحرم  کی  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090592000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/06/05  تعاس 14  زا   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19 

یموب داصتقا   :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/06/10  تعاس 19  زا   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 10 

5629918 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/06/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام  نلاس  زیهجت  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  35.000.000.000 دروآرب :

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.750.000.000 هدرپس :

اهدادرارق روما  دحاو  یلام ، روما  رهشرقاب  یرادرهش  گنس ، رهش  یوربور  مق ، نارهت -  میدق  هداج   :: سردآ سردآ

یلخاد 325  55203710 :: نفلت :: www.setadiran.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

یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  ینف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5630397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Symetrix 4*4 xio هاگتسد هاگتسد Symetrix- Radius NX1248 و 5  لیوحت 10 هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05131305243 :: نفلت :: sem.aqr-harimeharam.orgنفلت 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

گنیروتینام گنیروتینام نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

Symetrix 4*4 xioSymetrix 4*4 xio  هاگتسد هاگتسد   55 وو     Symetrix-  Radius  NX1248Symetrix-  Radius  NX1248 هاگتسد   هاگتسد 1010 لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

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

دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091426000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630354 :: هرازه هرازه :: 1401/06/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک  دیدج  رابنا  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

الاک دیدج  رابنا  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - یتشهب دیهش  راولب  یادتبا  نیسح -  ماما  نادیم   - دزی  ، 8916713576 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

دزی یقودص  دیهش  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140787 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/12هرامش خیرات 1401/06/05  زا   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ssu.ac.ir :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630399 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد یاهدحاو  یزوس  شتآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دزی یقودص  دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رابنا رابنا قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

هاگشناد هاگشناد یاهدحاو   یاهدحاو یزوس   یزوس شتآ   شتآ 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 83 ھحفص 10 
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( مود تبون   ) یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01010173 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش هبنشکی 1401/6/6  زا   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 9عبنم ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628819 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/06/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا  هزوح  ینابیتشپ  یرادهگن و  قرب و  یاه  تیروف  هناماس  یرادا ،  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رفن زاین 290  دروم  تارفن  دادعت 

لایر راک 20.666.000.000 . عاجرا  دنیآرف  همانتنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد هرادا  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  موس  نابایخ  یاهتنا  رجفلاو  کرهش  یبونج  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.setadiran.ir www.tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  قیرط  زا  یا  هلحرم  کی  دیدجت  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دانسا  رد  دوجوم  تاصخشم  ساسارب  روحم  هس  رد  زاریش  حطس  زکارم  رد  هعسوت  یاه  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس هب  هعجارم  رتشیب : تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR FARS.TCI.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

کیتامروفنا کیتامروفنا هزوح   هزوح ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   قرب   قرب یاه   یاه تیروف   تیروف هناماس   هناماس یرادا ،  ،  یرادا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1212

زکارم زکارم ردرد   هعسوت   هعسوت یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا 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 83 ھحفص 11 
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ناریا بآ  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001003000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630358 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش   Active هکبش تازیهجت  یربهار  شزومآ  لیوحت و  تست ،  ارجا ، لیوحت ، نیمأت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  با  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تکرش  Active هکبش تازیهجت  یربهار  شزومآ  لیوحت و  تست ،  ارجا ، لیوحت ، نیمأت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بآ عبانم  تیریدم  تکرش  هنامرحم  روما  تسارح و  هناخریبد  هب  یکیزیف  تروص  هب  ررقم  تلهم  رد  هدش  رهم  کال و  تروص  هب  دیاب  فلا  تکاپ  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  لیوحت  ناریا 
16:00 تعاس : 1401/12/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 517 یلامش  نیطسلف  نارهت   ، 1415855641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شورف5629289 دنیارف  رد  دنمشوه  هناماس  هحفص 5)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج5629734 هناماس  یناسرزوربو  ینابیتشپ  ، هرواشم هژورپ  راکنامیپ  ییاسانش  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنابش5629757 تینما  نامزاس  دنمشوه  یروآ  عمج  یرجم  بذج  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج5630359 تاموزلم  رورس و  یریگ ،  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)نیمات ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تامدخ5630361 تازیهجت و  یزادنا  هار  رارقتسا و   ، بصن دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
تاعالطا یروانف  تخاسریز  یروآ  بات  شیازفا  تینما و  تیوقت  نیمات و  روظنم  هب  زایندروم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5629918 نلاس  زیهجت  هژورپ  هحفص 7)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تکرش تکرش   ActiveActive هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یربهار   یربهار شزومآ   شزومآ وو   لیوحت   لیوحت تست ،  ،  تست ارجا ، ، ارجا لیوحت ، ، لیوحت نیمأت ، ، نیمأت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 83 ھحفص 12 
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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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302519061-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629585 :: هرازه هرازه اضقنا 1401/6/15دکدک   خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094734000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629698 :: هرازه هرازه :: 1401/06/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار حطس  زا  میالع  ای  طوطخ  ندرک  کاپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیاپ رب  تراظن  هاگتسد  یگنهامه  اب  یئزجود  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  وشتسش ) یریگداب  وراج   ) یفاک ضرع  هب  یزیمآ  گنر  رتسب  ریز  ندرک  زیمت 

تاصخشم اب  قباطم  شوقن و ...  میسرت  یشک و  طخ  تایلمع  یارجا  نورکیم ) گنر 2000  تماخض   ) هدش گنر  حطس  بسح  رب  ههام  ماود 36  اب  کیلیرکا  نیزر 
یرادرهش  تراظن  نارمع و  دحاو  یوس  زا  یغالبا  یاهراک  روتسد  تاصخشم و  هشقن  قباطم  دادرارق  عوضوم  لیوحت  یصوصخ و  ینف و 

رهش  نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تایلمع اب  بسانتم  ییارجا  ناوت  ینف و  تیحالص  نینچمه  یربارت و  هار و  جنپ  یدنب  هبتر  لقادح  یاراد  یتسیاب  ناگدننک  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ار  هدش  ماجنا  هباشم  یاهراک  هموزر  تسیاب  یم  ناراکنامیپ  اتسار  نیا  رد  دنشاب  هژورپ  عوضوم 
10,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,270,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/07/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیمطاف نادیم  رهش  نیهاش   ، 8316613111 یتسپ :  دک  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  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

لیردراگ لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

شوقن شوقن میسرت   میسرت وو   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت وو   هار   هار حطس   حطس زازا   میالع   میالع ایای   طوطخ   طوطخ درک   درک کاپ   کاپ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 83 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5629918 نلاس  زیهجت  هژورپ  هحفص 7)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

مالیا ناتسا  یکشزپماد  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 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازخ دانسا  ساسا  رب  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003497000026 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینمیا یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   DVD عون  KASPERSKY Hybrid Cloud Security, Server سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

KASPERSKY هدنزاس عجرم  هیسور  هدنزاس  روشک   KASPERSKY یتراجت مان  رازفا  امزآ  نمیا  هکبش 
هتسب 60 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوسوم یگنهامه 09189405279  / تسویپ مرف  اب  ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یزاسرهش -  نکسم و  نامزاس  یوربور  یردیح -  ..ا  تیآ  نابایخ   . مالیا مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931965611

33334162-084  ، 33337599-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331498-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنازخ هنازخ دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قفو یلاناک ) کپ 64  ) ریواصت هچراپکی  تیریدم  یزاسدنمشوه و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاهلیاف  ینف  تاصخشم 

1101001070000205 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یرورض  ناگیار  ینابیتشپ  لاس  اتفا و 2  هیدات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم قفو   قفو یلاناک ) ) یلاناک کپکپ  6464   )) ریواصت ریواصت هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم وو   یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف ینف   ینف

1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  یسرتسد  نیتال  - یملع  هاگیاپ  هب 300  کیدزن  هب  نیالنآ  یسرتسد  لماش - : یشهوژپ  یملع و  عبانم  نیمات  هناماس  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسرتسد نیمات  وکسیا و - ...  لارتنس و  کوبیا  لثم  حرطم  یاهمرفتلپ  رد  لماک  تروص  هب  درادناتسا  همان و  نایاپ  یکینورتکلا ، بتک  یلک  - یوج  تسج و  هرجنپ 

 ... یملع و تقرس  رگید  یاههاگیاپ  هاگیاپ iThenticate و  هب 
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  ( کنیل شناد   ) یشهوژپ یملع و  عبانم  نیمات  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101010001000047 زاین :  هرامش 
یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نامرآ هنیهب  یاه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم   m 8 لوط  in 0/142 رطق  UFB142A-1-3200-100100 لدم هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  ( کنیل شناد   ) یشهوژپ یملع و  عبانم  نیمات  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4  ، یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشهوژپ یشهوژپ وو   یملع   یملع عبانم   عبانم نیمات   نیمات هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 13 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم راب  نالعا  یزادنا  هار  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000146 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  تمدخ  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یکشزپماد  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 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003497000028 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرازفا مرن  هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما 
ددع 75 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوسوم 09189405279 یاقآ  اب  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یزاسرهش -  نکسم و  نامزاس  یوربور  یردیح -  ..ا  تیآ  نابایخ   . مالیا مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931965611

33334162-084  ، 33337599-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331498-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم راب   راب نالعا   نالعا یزادنا   یزادنا هار   هار اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 2020

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629764 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک رئاز  دیرخ  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 :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژارتم دودح  یناسر  عالطا  دنمشوه  کسویک  یجراخ و  یلخاد و  یاه  نیرتیو  یاضف  شخب  هس  رد  ادهش  هزوم  یزاس  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  قبط   ) رتم  100

1101005345000039 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

یسیطانغم یرون و  یاه  هناسر  دیلوت  سیورس :  مان 
نیرتیو 21 دادعت : 

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

یاه لیاف  تمیق  مالعا  زا  لبق  امتح  .دامرف  لصاح  سامت  هرامش 40-88830841  هب  یقداص  ای  ینایدق و  نایاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ 

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

88823756-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک رئاز   رئاز دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

ژارتم ژارتم دودح   دودح یناسر   یناسر عالطا   عالطا دنمشوه   دنمشوه کسویک   کسویک وو   یجراخ   یجراخ وو   یلخاد   یلخاد یاه   یاه نیرتیو   نیرتیو یاضف   یاضف شخب   شخب هسهس   ردرد   ادهش   ادهش هزوم   هزوم یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) رتم رتم   100100
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یزکرم ناتسا  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسا  ) روشک یضارا  روما  عماج  هناماس  رد  یضارا  یراذگاو  یاه  هدنورپ  تاعالطا  یشکاو  شیاپ و  حرط   2 مالعتسا دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( کرادم

1101000085000127 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/09 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یلک  تروص  هب  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد   PDF لیاف کی  بلاق  رد  روهمم  هدش و  ءاضما  کرادم  هیلک 

.دش دهاوخ  زاین  هب  خساپ  لاطبا  ببس  کرادم  لاسرا  رد  صقن 

3818954356 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یگدنزاس  داهج  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131045-086  ، 33136311-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33133393-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسا نکسا  ) ) روشک روشک یضارا   یضارا روما   روما عماج   عماج هناماس   هناماس ردرد   یضارا   یضارا یراذگاو   یراذگاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا یشکاو   یشکاو وو   شیاپ   شیاپ حرط   حرط   22 مالعتسا مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع
 ( ( کرادم کرادم
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضما رهم و  اب  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبط  / هاشنامرکیاه تسپ  یکیناکمو  ینامتخاس  ییانشور ، تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  و 

1101001132000190 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/07/30 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب  .دشاب  ربتعم  همان  ساسا  وربتعم  تیحالص  یاه  همان  یهاوگ  یداصتقا و  دک  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  و 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو اضما   اضما وو   رهم   رهم اباب   طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط // هاشنامرکیاه هاشنامرکیاه تسپ   تسپ یکیناکمو   یکیناکمو ینامتخاس   ینامتخاس ییانشور ، ، ییانشور تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض سامت   سامت هرامش   هرامش
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  قبط  بوغرم  تیفیک  اب  چیوس  نس  یرون  ربیف  لوژام  چیوس و  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002482 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   QLOGIC یتراجت مان   SB1404 لدم یرون  ربیف  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  حرش  قبط  بوغرم  تیفیک  اب  چیوس  نس  یرون  ربیف  لوژام  چیوس و  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33552648-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیوس چیوس نسنس   یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام وو   چیوس   چیوس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2626
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش قبط  یزاجم )  ) یروضح ریغ  یاه  همانرب  اهرانیبو و   LMS  ) ) یکینورتکلا یریگدای  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ تاصخشم  و 

1101000207000073 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم طیارش و  قبط  یزاجم )  ) یروضح ریغ  یاه  همانرب  اهرانیبو و   LMS  ) ) یکینورتکلا یریگدای  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ

5714783734 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سناژروا  یوک  تلاسر  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31937194-044  ، 32234897-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یزاجم یزاجم  ) ) یروضح یروضح ریغ   ریغ یاه   یاه همانرب   همانرب وو   اهرانیبو   اهرانیبو   LMSLMS  ) )  ) ) یکینورتکلا یکینورتکلا یریگدای   یریگدای متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727
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تسیز طیحم  تظافح  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 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نویساموتا  اب  طابترا  یصاصتخا  لوژام  اب  بو  تحت  هتفرشیپ و  سکف  تفایرد  لاسرا و  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003072000059 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مالعتسا 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463914111 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  - یرون هللا  لضق  خیشو  ماما  راگدای  هارگرزب  لصافدح  - میکح هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42781000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0145924 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RACK PC دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا اباب   طابترا   طابترا یصاصتخا   یصاصتخا لوژام   لوژام اباب   بوبو   تحت   تحت وو   هتفرشیپ   هتفرشیپ سکف   سکف تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2828

RACK PCRACK PC  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2929
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: 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   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  کرادم  اب  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000119 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
لوا هاگشیالاپ  گنیرتیم  متسیس  یزاس  هنیهب  یرتویپماک و  ولف  زا  لاکشا  عفر  یراذگاو 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
no 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهشوب ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  کرادم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314858-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیرتیم گنیرتیم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرتویپماک   یرتویپماک ولف   ولف زازا   لاکشا   لاکشا عفر   عفر یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3030
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دیسا دض  کسام  نیلزاو -  دیسا -  دض  دنب  شیپ  طسوتم -  ییوم  سرب  زیاس 44 و 45 -  همکچ  گرزب -  یمیس  سرب  جنس -  تظلغ  دیرخ - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  یا  - هلیم  جنسامد 

تسویپ لیاف  قبط  رهشوب  برغ و  لامش و  روما  قرب  یاه  هاگتسیا  هناخ  یرطاب  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201001046000210 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  32 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یتسویپ  گولاتاک  قبط  یتسیاب  رتم  تلو  رمیات و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لیوحت  رهشوب  رهش  رد  رهشوب  روما  هب  طوبرم  مزاول 

ددرگ لیوحت  زاریش  رد  برغ  لامش و  روما  هب  طوبرم  مزاول 

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

6341745-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسام کسام نیلزاو -  -  نیلزاو دیسا -  -  دیسا دضدض   دنب   دنب شیپ   شیپ طسوتم -  -  طسوتم ییوم   ییوم سرب   سرب  -  - 4545 وو   زیاس  4444   زیاس همکچ   همکچ گرزب -  -  گرزب یمیس   یمیس سرب   سرب جنس -  -  جنس تظلغ   تظلغ دیرخ - : - : دیرخ ناونع : : ناونع
یایا هلیم   هلیم جنسامد   جنسامد دیسا -  -  دیسا دضدض  

3131
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نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالقا  تاصخشم و  حرشب  یتعنص  رتویپماک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000070 زاین :  هرامش 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش یامزآ  زیهجت  یتراجت  مان   intel 2.8 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4137718775 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  قرب  سدق _  هارراهچ  ینیمخ _  ماما  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331309-013  ، 33325001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321067-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحم و  راهچ  یرهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتسور رد 44  یرتم  هلت  ولبات  بصن 20  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005088000232 زاین :  هرامش 

یرهش بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بآ نیمات  هفیصت و  یروآ ، عمج  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

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

خروم 1401/06/09 تعاس 14:30  ییاشگزاب : نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  دانسا  یراذگراب  نینچمه  یلاسرا و  دانسا  رد  نآ  یراذگراب  ای  و  تاحیضوت ) تمسق  ) هناماس رد  هارمه  نفلت  هرامش  جرد 

8814649913 یتسپ :  دک  هلال ،  کراپ  یوربور  سدق -  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334044-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335032-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالقا   مالقا وو   تاصخشم   تاصخشم حرشب   حرشب یتعنص   یتعنص رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

اتسور اتسور ردرد  4444   یرتم   یرتم هلت   هلت ولبات   ولبات   2 020 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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یراجاغآ 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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) لرتنک 0106306 متسیس  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228001054 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   QUAD لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 3434

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1035-PHS-15044-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-06-07هرامش عورش 06-06-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5630090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم  لوومرت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس یاهلنپ  قیقدرازبا  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000750 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یتراجت  مان  دقاف  یلحاسارف  یکشخ و  یاه  تیاس  رد  تفن  زاگ و  ریسم  یلصا  یاهریش  لرتنک  دربراک   KS-WHCP لدم یهاچ  رس  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

قرش نانادراک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یتناراگ  هئارا  - دشاب یم  دیئات  دروم  ناریا  تخاس  یالاک  ددرگ /  همیمض  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ /  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138295-071  ، 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

لوومرت لوومرت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

یهاچرس یهاچرس یاهلنپ   یاهلنپ قیقدرازبا   قیقدرازبا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ 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 15 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزاول تخاس  ضیوعت و  هیهت و  اب  نت  نرک 45  هیاپ  یدومع  یقفا و  هیاپ  موب و  یاهکج  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001058 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یتاونق 09169053278  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622897-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  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 16 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CT میقتسم ریغ  دنمشوه  زاف  هس  روتنک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000038 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زویف سوت  هدننک  هضرع  عجرم   TFC یتراجت مان   A 6 نایرج تدش   Hz 50 سناکرف  CT هیوناث میقتسم  ریغ  زاف  هس  دنمشوه  روتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 190 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مزاول مزاول تخاس   تخاس وو   ضیوعت   ضیوعت وو   هیهت   هیهت اباب   نتنت     4545 نرک   نرک هیاپ   هیاپ یدومع   یدومع وو   یقفا   یقفا هیاپ   هیاپ وو   موب   موب یاهکج   یاهکج ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3737

CTCT میقتسم   میقتسم ریغ   ریغ دنمشوه   دنمشوه زاف   زاف هسهس   روتنک   روتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5628846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تخاس ریز  تاطابترا  تیریدم  یاه  هاگتسیا  زکارم و  هیلک  کیتاموتا  یتسد و  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا هباشم  دک  - زاین نالعا  تسویپ  قباطم 

1101001022000914 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ ناریدم  تراجت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   LIFAN هدنزاس عجرم  نافیل 520  ریگدزد  ینمیا و  متسیس  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناگدرل رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دادرارق  بلاق  رد  ارجا   - دشاب یم  زاین  نالعا  تسویپ  حرش  قباطم  ًاقیقد  ارجا   - تسا دوجوم  زاین  نالعا  تسویپ  رد  ًامامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09133848567 یعیفر  سدنهم  لاوسو  یگنهامه   - تسا یمازلا  باسحاصافم  هئارا  تسا -  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همان  راهظا  هئارا  -

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

32277770-038  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

520520 نافیل   نافیل ریگدزد   ریگدزد وو   ینمیا   ینمیا متسیس   متسیس هعطق   هعطق روسنس   روسنس کیتاموتا   - - کیتاموتا وو   یتسد   یتسد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ حرش  قباطم  ناردنزام  ( قرب  عیزوت  یزکرم  رابنا  قیرح  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001167000463 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلول هدننک  هضرع  عجرم   AMK یتراجت مان  یلور  هتسب   mm 2 تماخض یرتم  لوط   mm 1000 ضرع  ST37-2 دالوف عون  هایس  یدالوف  هداس  فالک  الاک :  مان 

ناجیابرذآ زاس  لیفورپ 
رتم 1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ حرش  قباطم  ناردنزام  ( قرب  عیزوت  یزکرم  رابنا  قیرح  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816669535 یتسپ :  دک  یزاریش ،  لاصو  نابایخ  یور  هبور  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33405120-011  ، 33393260-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392610-011 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترارح یبایدر  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002867 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم تعنص  دام  گنیروائ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AMS-FUP-100 لدم  bar 25 راشف  in 1/2 زیاس قیرح  صیخشت  یجنرب  لبیزویف  گالپ  الاک :  مان 
تعنص دام  گنیروائ  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764959-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم رابنا   رابنا قیرح   قیرح متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

ترارح ترارح یبایدر   یبایدر متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4141

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1042-PHD-15119-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5629633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  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 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  مالعتسا و  حرش  اب  قباطم  جنس (  زاگ  هاگتسد  نژیسکا  روسنس  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093377000156 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   ALPHASENSE یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و   Crowcon T4 جنس زاگ  هاگتسد  دربراک   O2-A3 DTK لدم نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 
مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALPHASENSE

ددع 3 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  دأت  دروم  ءاهب  مالعتسا  رد  لماک  روط  هب  تساوخرد  دروم  یاه  متیآ  یمامت  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن اضما  رهم و  ار  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  تاحفص  یمامت  هدومن و  دولناد  ار  تسویپ  لیاف  .2

.ددرگ یراذگراب  تادنتسم  هارمه  هب  زبس  دیرخ  درادناتسا  یهاوگ  . 3

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTORRESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242

 ( ( تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم جنس (  (  جنس زاگ   زاگ هاگتسد   هاگتسد نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم   ZENER BARRIER) CHANNEL INPUT BARRIER 2  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 1101001105001362 یفیصوت  هدننک -  نیمات  باختنا  یمومع  نالعا  زاین  دیدجت 

1101001105001533 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 ...( شتآ و زاگ ، روتکتید  دننام  یتازیهجت  ظفاحم   ) IS ریرب الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  ناگدننک  نیمات  یلخاد و  هدننک  دیلوت  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هدنهد  داهنشیپ  تکرش  گربرس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

سامت 61630368 هرامش 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

30368-616  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

...و ...و شتآ   شتآ زاگ ، ، زاگ روتکتید   روتکتید دننام   دننام یتازیهجت   یتازیهجت ظفاحم   ظفاحم   ISIS ریرب   ریرب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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 10 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئرا  داهنشیپ  تسویپلیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   VIBRATION DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004959 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  نوسفا  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان   S3 لدم یتکرح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  چیوس  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001544 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 : 
1401/08/30 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

مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ .ددرگ   .ددرگ هئرا   هئرا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپلیاف   تسویپلیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   VIBRATION DETECTORVIBRATION DETECTOR ناونع : : ناونع 4545

چیوس چیوس روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یر قرب  دیلوت  تیریدم  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 16 -  ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000047 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  ررقم  خیرات  ات  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  دانسا  تسیاب  یم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  نفلت 09125547212  هرامش  اب  دیناوت  یم  دیدزاب  تهج 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55223187-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رابنا رابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SWITCH 24 PORT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  دک  ناریا 

1101093567000065 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH لدم یرهش  تیفرظ  رپ  نفلت  زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

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

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SWITCH 24 PORTSWITCH 24 PORT ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یسانشاوه  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 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارباخم یاه  لباک  اه و  سکاب  یهدناماس  بصن.دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003010000017 زاین :  هرامش 

روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  تامدخ  حرش  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل   1 دادعت : 

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

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  یراذگ و  تمیق  هدش  یراذگراب  لودج  قبط  روتکاف  شیپ  افطل 

.دادرارق داقعنا  اب  یدقن  تروصب  تخادرپ  هوحن 
.دشاب یناریا  الاک 

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070022-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم یاه   یاه لباک   لباک وو   اهاه   سکاب   سکاب یهدناماس   یهدناماس وو   بصن.دیرخ   بصن.دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( 11/22-10/24-09/19-07/23-06/26-05/22  ) دیسررس هب  دانسا  ینارمع  لحم  زا  تخادرپ  - یتسویپ تاصخشم  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم  1403

1101005117000812 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا مالعا.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب....و  همیب  هیلخت و  لقن و  لمح و  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک  - ددرگ تسویپ  ءاضما و  رهم و  أمتح  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ینف  تاصخشم  قبط  الاک  دشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب اب  تیولوا  تسویپ  لیاف  قبط  هقطنم 5  یرادرهش  یزادرپ  رونو  ییانشور  هکبش  یرادهگنو  هعسوتو  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ناتسا 

1101092424000055 زاین :  هرامش 
نادهاز جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب اه  همیبو  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ  لیاف  قبط  هقطنم 5  یرادرهش  یزادرپ  رونو  ییانشور  هکبش  یرادهگنو  هعسوتو  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم راکنامیپ 

9815715711 یتسپ :  دک  هقطنم 5 ،  یرادرهش  - سدق یوک  - ردام راولب   - یرهطمراولب نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33225966-054  ، 33234940-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33237529-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادرپ یزادرپ رون   رون وو   ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یرادهگنو   یرادهگنو هعسوتو   هعسوتو تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(09173680975  ) تسویپ حرشب  لاسکی  تدمب  تنرتنیا  تامدخ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000473 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 

هرقف 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینوناق تاروسک  هیلک  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  تمدخ و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازهاش 09173680975 ینف  تاعالطا  تسا  راکنامیپ  اب 

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

تنرتنیا تنرتنیا تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  نمض  رد  هناماس و  رد  تسویپ  قبط  دزی  رهش  یزکرم  رالات  یقیسوم  رتائت و  نلاس  یرادرب  ریوصت  مالقا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم دک  ناریا  کی  مالقا  مامتو  هدوب 
1101000017000072 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نیشام عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم   MEVA یتراجت مان   MN11E115B44 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاه 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدش هدافتسا  الاک  دک  ناریا  کیزا  الاک  لک  یارب  هدوب و  یمازلا  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38512776-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم رالات   رالات یقیسوم   یقیسوم وو   رتائت   رتائت نلاس   نلاس یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت مالقا   مالقا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف اب  ربارب  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  الاک  دک  ناریا  // تسویپ تاصخشم  ربارب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یتسویپ  یاه 

1101005104000183 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگیاپ هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم   SW09 لدم هلاناک  کیتالاگ 5  ریوصت   HDMI چیئوس الاک :  مان 
نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

هداد دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   Sp1-16 لدم هب 16  رتیلپسا 1  الاک :  مان 
ماهر رتسگ 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

ناگیاش هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیدنا  ناگیاش  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CM05 لدم  in 15/6 زیاس سنارفنک  زیم  وشات  روتینام  الاک :  مان 
شیدنا

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  ینادومحم  یاقآ  یلخاد 211  یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  - یلصم نادیم  زا  رتالاب  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663006-013  ، 33665001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک زیم   زیم وشات   وشات روتینام   روتینام رتیلپسا   - - رتیلپسا ریوصت -  -  ریوصت   HDMIHDMI چیئوس   چیئوس یزادنا -  -  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  لاتیجید  هدنریگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000402 زاین :  هرامش 

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

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  22 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  هدنرب  تکرش  هب  هنومن  یسررب  زا  سپ  شرافس  عوضوم  ییاهن  دات   :: 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

34043192-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف ملع و  کراپ   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  الاک  دک   ) نآ یارجا  هارمه  هب  یتارباخم  یالاک  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000441000045 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا - زاین تروص  رد  باسح  اصافم  هئارا  - هدننک نیمات  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  - کراپ لحم  رد  ارجا  لیوحت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لصا  اهالاک  یمامت  - ینف سانشراک  داتوارجا  زا  دعب  زور  تخادرپ 30  - یموب ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  - یمازلا هارمه  نفلت  هرامش 

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  ولزان  سیدرپ  یوربور  هاگشنادراولب  رتمولیک 11 هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33275124-044  ، 32751240-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32776142-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 5555

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    ) ) نآنآ یارجا   یارجا هارمه   هارمه هبهب   یتارباخم   یتارباخم یالاک   یالاک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPRS/GSM یدئوس یهاچرس  نتنآ  ددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000106 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
ییویدار نتنآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا لوصحم  دک  ناریا  یواح  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قبط  ییا  هراوهام  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000076 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هرک هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   XT-PRO لدم هبرض  ربارب  رد  مواقم  سکف و  هاتوک  مایپ  یتوص  سامت  تیلباق  اب  یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GPRS/GSMGPRS/GSM یدئوس یدئوس یهاچرس   یهاچرس نتنآ   نتنآ ددع   ددع 22 ناونع : : ناونع 5757

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ییا   ییا هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت 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 83 ھحفص 44 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   OPTIMAX لانیمرت هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003640000009 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   OPTIMAX لانیمرت هاگتسد  - 

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

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   OPTIMAX لانیمرت هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  درادناتسا ،  نابایخ  دادرخ  موس  لپ  یبرغ  علض  ءایبنالا  متاخ  هارگرزب  جیسب و  راولب  عطاقت  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5716953111

32780941-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32777001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000075 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

09171061056 پاستاو طقف  سامت.راد  تدم  یرابتعا و  تخادرپ  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09171061056 پاستاو طقف  سامت.راد  تدم  یرابتعا و  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب     OPTIMAXOPTIMAX  لانیمرت لانیمرت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5959

کیتورکیم کیتورکیم رتور   رتور ناونع : : ناونع 6060

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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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 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  .. 0132237  . یاضاقت اب  قباطم  .رالیپرتاک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985003889 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  BTU 18000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-18HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406C روتارنژ روتوم   in 16/5 ردنلیسرس الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  زیبماک 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
عجرم  Thales Rail Signalling Solutions GmbH هدنزاس عجرم  لدم 5501   L 905 گنیکالرتنیا متسیس  لانگیس  کارت و  نزوس و  رلرتنک  کر  الاک :  مان 

لیر ناب  نمیا  هدننک  هضرع 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
رس یتآ  هدننک  هضرع  عجرم  رس  یتآ  یتراجت  مان   m^3\min 65 یهداوه تیفرظ   A300 لدم اوه  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  .. 0132237  . یاضاقت اب  قباطم  .رالیپرتاک  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رالیپرتاک رالیپرتاک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 83 ھحفص 46 
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ناجنز ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازفا طابترا  سراپ  ههام  یتناراگ 36  TD-W8961N_V4 لدم کنیل  - یپ یت  + ADSL2 رتور مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091621000041 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TP-8961 لدم لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  شش  روتکاف  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517713433 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  هارراهچ  ماما -  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33321002-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329607-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنیل کنیل -- یپیپ یتیت   + + ADSL2ADSL2 رتور   رتور مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 83 ھحفص 47 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ تاصخشم  تسیل و  قباطم  یرون  ربیف  روتپادآ  لیتگیپ و  دروکچپ ،  لیوحت  هیهت و  - 

1101001022000919 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PREMIUMLINE یتراجت مان   SM لدم  m 1/5 لوط یرونربیف  لیتگیپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ تاصخشم  تسیل و  قباطم  یرون  ربیف  روتپادآ  لیتگیپ و  دروکچپ ،  لیوحت  هیهت و  - 

بسن 09155423713 یرهاط  سدنهم  یافا  یگنهامه : 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قباطم   قباطم یرون   یرون ربیف   ربیف روتپادآ   روتپادآ وو   لیتگیپ   لیتگیپ دروکچپ ،  ،  دروکچپ لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت دشاب - .  - .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : - - ناونع 6363

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   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس  MEMORY GAUGE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000748 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 : 
1401/06/31 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPRS/GSM تنگم نتنآ  ددع  100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000105 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
ییویدار نتنآ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا لوصحم  دک  ناریا  یواح  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاس تخاس   MEMORY GAUGEMEMORY GAUGE ناونع : : ناونع 6464

GPRS/GSMGPRS/GSM تنگم تنگم نتنآ   نتنآ ددع   ددع 100100 ناونع : : ناونع 6565

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 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تساوخرد  لماک  حرش  لاسکی -  تدم  هب   ( 100Mb/s دناب یانهپ   ) مود هاگشیالاپ  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 
.تسا هدمآ 

1101093498004958 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31313753-077  ، 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

 ( ( 100100 Mb/sMb/s دناب   دناب یانهپ   یانهپ  ) ) مود مود هاگشیالاپ   هاگشیالاپ تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  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 15 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتسیکو لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000062 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   MULTI MEDIA CONNECT هدنزاس عجرم   MULTI MEDIA CONNECT یتراجت مان   CAT 5 UTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات  دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتسیکو نوتسیکو لباک   لباک ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  هلاسکی  دودحمان  ژراش  اب  هارمه  APN مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000102 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ولناکنج روپیلع  یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZYXEL یتراجت مان   MAX-210m لدم سکمیاو  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلاروتکافرد یتناراگدیق  ، تسا هدنشورف  اب  رادیرخ  تکرشات  الاک  لمح  یاه  هنیزه  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  رد  تکرش  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ  ، دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  بصنزا  سپ  الاک  یاهبو 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هلاسکی   هلاسکی دودحمان   دودحمان ژراش   ژراش اباب   هارمه   هارمه APNAPN  مدوم مدوم ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 16 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبطروتینامددع  سیک و2 هاگتسد  لماش 10 یرادیرخدروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005489000001 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبطروتینامددع  سیک و2 هاگتسد  لماش 10 یرادیرخدروم  تازیهجت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  12 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دشابربتعم  یتناراگ  یاراد  یتسیاب  تساوخردروم  تازیهجت.تسا  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  ماجنا  هطوبرم  سانشراکداتوالاک  تفایردزا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

4476941937 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  - یزرواشک داهج  نامزاس  یوربور  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340869-013  ، 3338941-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339537-013 :: 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 هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبطروتینامددع   قبطروتینامددع 22 وو سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 1010 لماش   لماش یرادیرخدروم   یرادیرخدروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 83 ھحفص 53 
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یزار هاگشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا   ) Switch Mikrotik CRS328-24P-4S+RM هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000185 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دوب  دهاوخ  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم و  دحاو  طسوتدات  تفایرد و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردان سامت 09369103836  هرامش.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  .دشاب  یم  یزار  هاگشناد 

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274507-083  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزخ تفن  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   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ راک  حرش  اب  قباطم  یا  هکبش  تامدخ  اه و  سیورس  تازیهجت ، هیلک  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000100 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش تهج  زاین  دروم  یاهزوجم   - تسویپ راک  حرش  اب  قباطم  یا  هکبش  تامدخ  اه و  سیورس  تازیهجت ، هیلک  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدهاشم  لباق  تسویپ  رد  مالعتسا  رد 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: 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  ) ) Switch Mik rotik  CRS328-24P-4S+RMSwitch Mik rotik  CRS328-24P-4S+RM  هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070

یایا هکبش   هکبش تامدخ   تامدخ وو   اهاه   سیورس   سیورس تازیهجت ، ، تازیهجت هیلک   هیلک زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم  5 هکبش لباک  یرتم و   10 یزلف رتمو   moxa Rs 485-Rs232 رتروناک لاتیجید و  رتم  یتلوم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000130 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
رتم یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

( لدبم  ) رتروناک تست  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
تفاسم رتم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

.تسیمازلا تالوصحم  دک  ناریا  یواح  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم   55 هکبش هکبش لباک   لباک وو   یرتم   یرتم   1010 یزلف یزلف رتمو   رتمو   moxa Rs  485-Rs232moxa Rs  485-Rs232 رتروناک رتروناک وو   لاتیجید   لاتیجید رتم   رتم یتلوم   یتلوم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7272

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 16 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   SLA یاهیدنمزاین تامدخ و  یتارباخم و  هکبش  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000239 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ هنومن  دادرارق  دات  تسویپ و  لیاف  قبط   SLA یاهیدنمزاین تامدخ و  یتارباخم و  هکبش  یرادهگن  ینابیتشپ و  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش دات  رهم و  تکرش  طسوت  یتسیاب  زین  یتسویپ  دادرارق  هنومن  دشاب و  یتسویپ  هنومن  ماخ  لیاف  قباطم  امتح   :: 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

3591572-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیز طیحم  تظافح  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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژ کناب  هزوم و  یمردیسکات ، هاگراک  تازیهجت  اهرزیرف و  تاسیسات ، مزال  تاریمعت  سیورس و  یرادهگن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003072000060 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مالعتسا 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نفلت 09123873968  اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463914111 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  - یرون هللا  لضق  خیشو  ماما  راگدای  هارگرزب  لصافدح  - میکح هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42781000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SLASLA  یاهیدنمزاین یاهیدنمزاین وو   تامدخ   تامدخ وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7373

نژنژ کناب   کناب وو   هزوم   هزوم یمردیسکات ، ، یمردیسکات هاگراک   هاگراک تازیهجت   تازیهجت وو   اهرزیرف   اهرزیرف تاسیسات ، ، تاسیسات مزال   مزال تاریمعت   تاریمعت وو   سیورس   سیورس یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش اب  لباک  عون  ره  زا  رتم  هارمه 150  هب  تسویپ  تازیهجت  زا  ددع  دادعت 10  دیرخ  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  یاه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یالاک  ربتعم و  یتناراگو  تسویپ 

1101094167000030 زاین :  هرامش 
مب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
باتفآ ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  زنیرکسا  تیلا  یتراجت  مان   ES250A لدم  250x250 cm زیاس روتکژورپ  ریوصت  شیامن  دربراک  یقرب  هدرپ  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدنزاس  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
m 100 لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x35 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

ناغم لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  ناغم  لباک  میس و  هدنزاس  عجرم 
فالک 10 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

یناطلس ردان  هدننک  هضرع  عجرم   C AND D یتراجت مان   net لدم یرتم  لوط   VGA هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 10 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
ناویات هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   VS-0104 لدم تروپ  راهچ  رتیلپسا  وئدیو  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

غابص نسح  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   m 1 زیاس روتکژورپ  وئدیو  یفقس  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

هرامش اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  دشاب و  یم  ههام  تدم 2 هب  الاک  لیوحت  خیرات  زا  تخادرپ  طیارش  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- یمساق یاقا  - یمارهب یاقا  یاه 09136691206ا-09389875512 - سامت 

7661713669 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سیدرپ  سراف  جیلخ  راولب  مب  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44219415-034  ، 44219324-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44219324-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشهوژپ5629057 یملع و  عبانم  نیمات  هناماس  هژورپ  هحفص 14)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ناشفا ناشفا قرب   قرب میس   میس روتکژورپ -  -  روتکژورپ ریوصت   ریوصت شیامن   شیامن دربراک   دربراک یقرب   یقرب هدرپ   هدرپ روتکژورپ -  -  روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 7575

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

یزاجم5629269 راب  نالعا  یزادنا  هار  اهب  هحفص 14)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مالعتسا5629428 گرب  ربارب   poe axix60w هکبش و چیئوس  هکبش -  لباک   - سلریاو  - نیبرود هحفص 70)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراک5629764 رئاز  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیوس5630208 نس  یرون  ربیف  لوژام  چیوس و  هحفص 14)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طابترا5630273 یصاصتخا  لوژام  اب  بو  تحت  هتفرشیپ و  سکف  تفایرد  لاسرا و  تیریدم  هناماس 
یرادا نویساموتا  اب 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5630325 رادم  متسیس  تاموزلم  هحفص 70)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسیسات5630381 یرادا  هکبش  دنمشوه و  تظافح  متسیس  یزاسهب  هژورپ  هحفص 70)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

همشچرس سم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصاح سامت  هرامش 09133913925  هب  یققحم  سدنهم  یاقآ  اب  اهولبات  تاصخشم  تفایرد  تهج  تمیق  تبث  زا  لبق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف

1101094297000046 زاین :  هرامش 
همشچرس سم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قالخ نارتسگ  رنه  هدننک  هضرع  عجرم  اهیوسوم  یتراجت  مان  یعبرم  رتم  زیاس  لدم 7004  تیزوپماک  هنیمز  سپ  اب  موینلچ  هتسجرب  فورح  یتاغیلبت  ولبات  الاک :  مان 
اهیوسوم

عبرم رتم  4 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7731718313 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ماما  راولب  همشچرس  سم  رهش  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34340400-034  ، 34310700-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34310258-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موینلچ موینلچ هتسجرب   هتسجرب فورح   فورح یتاغیلبت   یتاغیلبت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ تالیش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه یکیزیف ، تظافح  تیریدم و  رد  هتفرگ  راکب  یناسنا  یورین  یراج : یاه  هنیزه  نیمات  - 1 لماش : یناسر  تخوس  متسیس  یزادنا  هار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... یزیمآ و گنر  یزاس و  هطوحم  یزادنا ، هار  تاناکما : تاسیسات و  تاریمعت  دیرخ و  یرادهگن ، هنیزه  - 2 قرب و ...  بآ و 

هنازخ 1403/08/21 دانسا  تسویپ -  حرش  اب  قباطم  رصق  رهن  رانک  دنورا  یناسر  تخوس  متسیس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101009020000025 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

1 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

هنازخ 1403/08/21 دانسا  تسویپ -  حرش  اب  قباطم  رصق  رهن  رانک  دنورا  یناسر  تخوس  متسیس  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155943115 یتسپ :  دک  یبرغ ،  نابایخ 5  شبن  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33931757-061  ، 33921875-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33921873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسر یناسر تخوس   تخوس متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار یراذگاو   یراذگاو 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 :

زا 83 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6ae6vurshf454?user=37505&ntc=5628847
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5628847?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یضرف  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  یتبقارم  دوخ  ینمیا و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000070 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نسح هدننک  هضرع  عجرم  داژن  یداوج  نسح  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cm 60 زیاس تانبرک  یلپ  سنج   J52N لدم یسیلپ  افنوت  موتاب  الاک :  مان 

داژن یداوج 
ددع 40 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایدیمح یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیلخ رذگریز  وردنک و  ، دابآ فجن  هارراهچ  ، زرواشک هب  راثیا  عطاقت  (، (ع نینموملاریما رباعم  یکیفارت  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا تسویپ  تسیل  طیارش و  قبط  سراف 

1101091392000027 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ایدیمح  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا یفرصم  یاهالاک  تخاس  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8949166688 یتسپ :  دک  یرفعج ،  هللارصن  دیهش  نابایخ  - یتشد نسح  جاح  دیهش  راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222283-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38222282-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتبقارم   یتبقارم دوخ   دوخ وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7878

سراف سراف جیلخ   جیلخ رذگریز   رذگریز وو   وردنک   وردنک ،، دابآ دابآ فجن   فجن هارراهچ   هارراهچ ،، زرواشک زرواشک هبهب   راثیا   راثیا عطاقت   عطاقت (،(، عع )) نینموملاریما نینموملاریما رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل وو   طیارش   طیارش قبط   قبط

7979
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همرگ یرادرهش   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

05832503341 سامت - تسویپ تاصخشم  هب  یگدننارو  ییامنهار  تازیهجتو  مئالع  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005812000007 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  همرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راک ماوق  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم  هدیدپ  یتراجت  مان   g 2/4 یزلف یطوق  یروف  عیام  بسچ  الاک :  مان 

یطوق 80 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

ناهاپس رتسگ  هار  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهاپس  رتسگ  هار  نمیا  هدنزاس  عجرم   cm 70 زیاس یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
کیتسالپ زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.319-PT دک  10x10x2 cm زیاس تانبرک  یلپ  سنج  نیگن  یاراد  هفرطود  یکیفارت  یا  هبرگ  مشچ  خیم  لگ  الاک :  مان 

نارهت
ددع 2000 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
هزوریف تعنص  رالوس  هدننک  هضرع  عجرم  لولس  لدم 60  لاتسیرک  ونوم  یدیشروخ  هحفص  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نوتلآ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   W 10 ناوت  AT-LB لدم  cm 30 زیاس یدیشروخ  هناخ  ود  یکیفارت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
یار

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   AT-WS31 لدم  60x120 cm زیاس یلیطتسم  یدیشروخ  امن  تهج  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  فیر  یتراجت  مان  ناریا  فیر  هدنزاس  عجرم   kg 23 یزلف بلح   Reef Road B1200-B1 یئزج هس  دیفس  یکیلیرکا  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

ناریا فیر 
بلح 15 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B357 دک  1000x150x50 mm زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  یکیتسال  هدننکادج  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

همرگ رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب یمالسا  هنازخ  دانسا  تروص  هب  نا  تخادرپ  - تسویپ تاصخشم  هب  یگدننارو  ییامنهار  تازیهجتو  مئالع  بصنو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  1403/10/24 دیسررس 002 ازخا لایر  1403/3/26و1/250/000/000 دیسررس 005 ازخا لایر  غلبم 64/000/000 هک  لایر  1/314/000/000 غلبم

9431644385 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا  همرگ  یرادرهش  همرگ ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32503341-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32503342-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار تازیهجتو   تازیهجتو مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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یراجاغآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  قبط  هسام ) ینتب و  لودج   ) حلاصم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094629000032 زاین :  هرامش 

یراجاغآ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  هتسکش  هسام  الاک :  مان 

نت 1305 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 6785 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
یراجاغآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوشیمن هداد  رثا  بیترت  رتالاب  داهنشیپ  هب  دشاب  یم  لایر  نویلیم  جنپ  یس و  دصتفه و  درایلیم و  ود  دیرخ 2،735،000،000  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  اضما و  رهم و  تکرش  دانسا  کرادم و  هارمه  هب  تمیق  داهنشیپ  مرف  یتسویپ و  مالعتسا 

6371783117 یتسپ :  دک  دهاش ،  نابایخ  یراجاغآ  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  یراجاغآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52663030-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52663031-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هسام هسام وو   ینتب   ینتب لودج   لودج  ) ) حلاصم حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181
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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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس 60*45*15 داعبا اب  سرپ  تو  کت  ینتب  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

1101003007000221 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نارمع نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تلاپ 8  یدنب  هتسب  عون   cm 15 تماخض  40x20 cm داعبا ینتب  سنج  هدیباوخ  رهن  حرط  یسرپ  لودج  الاک :  مان 
ناجنز یرادرهش 

ددع 1200 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا رظن  دم  رتمیتناس  60*45*15 داعبا اب  سرپ  تو  کت  ینتب  لودج  دیرخ  تسا  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگراب  اددجم  اضماو  رهم  لیمکت و  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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سرپ سرپ توتو   کتکت   ینتب   ینتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 83 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xktldz4df54lq?user=37505&ntc=5629382
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5629382?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


داباهم 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 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هطوبرم  تاقلعتم  ییاقلا و  روسنس  ددع  هنامز و 10  تشه  یلحم  دنمشوه  یهدنامرف  هاگتسد  بصن 1  یزادنا و  هار  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراذگ لباک  هارمه 

1101005766000052 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یباسحیذ لحم  زا  تخادرپ  دشابیم ، مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  زا  ریغ  هب  ینوناق  تاروسک  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجتسد یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  مئالع و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005124000005 زاین :  هرامش 

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

شیوپ ناهار  نارمع  نیسدنهم 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن 09124521346 یراذگ  تمیق  ار  دادرارق  لک  تسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  هدوب و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3741713174 یتسپ :  دک  کالپ 35 ،  ملعم -  راولب  درجتسد -  رهش  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223030-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35223939-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   ییاقلا   ییاقلا روسنس   روسنس ددع   ددع   1010 وو   هنامز   هنامز تشه   تشه یلحم   یلحم دنمشوه   دنمشوه یهدنامرف   یهدنامرف هاگتسد   هاگتسد   11 بصن   بصن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع
یراذگ یراذگ لباک   لباک هارمه   هارمه

8383

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رواگنک ) هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000168 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رواگنک رواگنک )) هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585

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   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دض دیمرآ  شکتسد : ینمیا - ) کنیع  شفک ، سابل ، هالک ، : ) PPE لماش - : هاگتسد 1370-037  یدنب  ریز  قیلعت و  متسیس  یراج  تاریمعت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  سکتال و - ...  شرب ، دض  تدورب ،

یدنیریز 1370-037 ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101093985003886 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

.دیشاب دنلبرس  قفوم و  /09399006914  / دینک هعلاطم  ار  راک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4454038-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

موینلچ5630112 هتسجرب  فورح  یتاغیلبت  هحفص 58)ولبات  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( - ( - ینمیا ینمیا کنیع   کنیع شفک ، ، شفک سابل ، ، سابل هالک ، ، هالک : ) : ) PPEPPE لماش - : - : لماش   13701370 -- هاگتسد  037037 هاگتسد یدنب   یدنب ریز   ریز وو   قیلعت   قیلعت متسیس   متسیس یراج   یراج تاریمعت   تاریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یهگآ یهگآ لصا   لصا ردرد   لماک   لماک حرش   حرش وو ...  ...  وو - ...  - ...  سکتال   سکتال شرب ، ، شرب دضدض   تدورب ، ، تدورب دضدض   دیمرآ   دیمرآ شکتسد : : شکتسد

8686

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

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

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

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

5628877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمهب  S6 نارامیس زارف  هگنل  کت  نوریب ) هب  وشزاب ر  تسار   ) گنیکراپ برد  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000160 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
زوسلد زیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   LEADER 4 لدم گنیکراپ  یکیناکمورتکلا  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  مالعتسا  در  هلزنم  هب  طبترم  زوجم  نتشادن  یراذگراب و  مدع  ، هدوب یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  تمیق  تساوخرد  قبط  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .
ینمچ هار   09199001595

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

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: 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

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب S6S6 نارامیس نارامیس زارف   زارف هگنل   هگنل کتکت   نوریب ) ) نوریب هبهب   رر   وشزاب   وشزاب تسار   تسار  ) ) گنیکراپ گنیکراپ برد   برد کجکج   ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5629476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطوق 8*4 ددع  نینچمه 4  رتم و  یدروآرب 38  ژارتم  اب  هزاغم  باب  یارب 4  تیروکس  برد  ددع  هب 4  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092115000002 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تیروکس برد  بصن  یارب  زاین  دروم  دراوم  رگید  طوق 8*4 و  نینچمه 4  رتم و  یدروآرب 38  ژارتم  اب  هزاغم  باب  یارب 4  تیروکس  برد  ددع   4 - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

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

هدوزفا شزرا  همحزلا ،  قح  نینچمه  تیروکس و  برد  تخاس  یارب  زاین  دروم  تاعطق  یمامت  اضما ) رهم و  هارمه  هب   ) روتکاف شیپ  رد  امتح  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  دیق و  تیروکس  هشیش  رب  هوالع  هنیزه  دراوم  رگید  و 

7516989174 یتسپ :  دک  شهوژپ 35 ،  هچوک  شبن  ینیهام - دیهش  راولب  ینمهب - رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448389-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448348-077 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط  هبعش  تهج 40 یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030038000030 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب یاهتکرش  دشاب  یم  یمازلا  یتایلام  مان  تبث  یهاوگ  هئارا  هدنشورف -  هدهع  هب  لمح  هنیزه  کناب -  برد  لیوحت  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دنشاب یم  تیولوا  رد 

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: 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

هزاغم هزاغم باب   باب   44 یارب   یارب تیروکس   تیروکس برد   برد ناونع : : ناونع 8888

4040 تهج   تهج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 83 ھحفص 68 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناسر5628847 تخوس  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 59)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003597000025 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس وو   تلاب   تلاب وو   ماد   ماد نیبرود   نیبرود لماش   لماش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تهج   تهج زایندروم   زایندروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 83 ھحفص 69 
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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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگدزد متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000252 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M939F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  یزادنا  هار  بصن و  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  .دنیامرف  لصاح  سامت  هامش 09038340910  هب  سانشراک  اب  یراذگرا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - زور ات 15  یزادنا  هار  بصن و   . تسا هدننک  نیمات 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یزرواشک  داهج   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  یمامت  یتناراگ و  بصن و  ریگدزد  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003336000101 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( یمئاد ریغ   ) هنالاس تالوصحم  تشاک  سیورس :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لودج  لقادح  شورف  زا  سپ  تامدخ  یمامت  یتناراگ و  بصن و  ریگدزد  هتسب و  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715848331 یتسپ :  دک  زرواشک ،  راولب  - نرادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46722243-083  ، 38358370-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38375938-083 :: 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 متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9191

شورف شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ یمامت   یمامت وو   یتناراگ   یتناراگ وو   بصن   بصن ریگدزد   ریگدزد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 83 ھحفص 70 
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جنخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم  راکنامیپ  هدهع  هب  باهذ  بایا و  لیاسو و  بصن و  هنیزه  هیلک 

هشاب ییاهن  تمیق  یمالعا  تمیق 
تسویپ رد  زاین  دروم  یاه  نیبرود  لیاسو و 

1101090590000032 زاین :  هرامش 
جنخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   FREEAGENT GOFLEX 1TB لدم  TB 1 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبرود  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  راکنامیپ  هدهع  هب  باهذ  بایا و  لیاسو و  بصن و  هنیزه  هیلک 

دیئامن  دیدزاب  بصن  لحم  زا  صاخ  طیارش  هب  هجوت  اب  یهد  تمیق  زا  لبق 
دشاب یم  تسویپ  رد  زاین  دروم  یاه  نیبرود  لیاسو و 

7443138955 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  بنج  هدیمهف  نیسح  دیهش  راولب  جنخ -  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52627455-071  ، 52627460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52627462-071 :: 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

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 83 ھحفص 71 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  لخاد  تخاس  هدنریگ ) ددع  هدنتسرفددع و 20 20) هلاناک  4 یرون ربیف  لدبم  ملق  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001532 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-SM5104-ST لدم  RS485 یاتید اب  ربیف  هب  ویدیو  لاناک  راهچ  هدنریگ  هدنتسرف و  لدبم  الاک :  مان 

ریوصت
هاگتسد 40 دادعت : 

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

:: 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

3117623-0912  ، 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

(( هدنریگ هدنریگ ددع   ددع 2020 وو   هدنتسرفددع   هدنتسرفددع 2020 )) هلاناک هلاناک   44 یرون یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم ملق   ملق   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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ناجیمک ناتسرهش  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیمک یرادا  عمتجم  نامتخاس  هب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201010069000004 زاین :  هرامش 

ناجیمک یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
ددع کی  ip4c سکلوربهدننک طبض  هاگتسد  رآ  ید  نا  -1 - 

ددع کی  شفنب  نرتسو  ارت  دراه 2  -2
ددع کی  b-ip-1600 4mp مراو نیبرود  -3

ددع شش   ip-dh75 4mp مراو هکبش  تحت  نیبرود  -4
ددع تفه   cambox سکاب مک  هیذغت  هبعج  -5

تاحیضوت رد  همادا 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

ناجیمک رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع تفه  روتپادآ 12-2  -6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع 200 دادعت  cat6-sftp هکبش لباک  -7

رتم هاجنپ  قرب  لباک  -8
هخاش تسیب  تکاد 2.5  -9

هخاش جنپ  تکاد 3  -10
ددع یکلف 40  -11

ددع هکبش 20  روتکناک  -12
ددع ود  تروپ  چیئوس 8  باه  -13

نیبرود ددع  یشک 7  میس  بصن و  ترجا  -14

3851644451 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  نادیم  یرهطم  دیهش  نابایخ  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35452348-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35452255-086 :: 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

ناجیمک ناجیمک یرادا   یرادا عمتجم   عمتجم نامتخاس   نامتخاس هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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دنرم یرادرهش   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا گرب  ربارب   poe axix60w هکبش و چیئوس  هکبش -  لباک   - سلریاو  - نیبرود دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000103 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هواک رهپس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   DS-2DE4425IW-DE لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ندش  لیمکت  زا  دعب  هدش  یراذگراب  مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: 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

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( داتس ) نیبرود بصن  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000167 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 546 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: 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

مالعتسا مالعتسا گرب   گرب ربارب   ربارب   poe axix60wpoe axix60w وو   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هکبش -  -  هکبش لباک   لباک  - - سلریاو سلریاو  - - نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

(( داتس داتس )) نیبرود نیبرود بصن   بصن لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 9797

هتسب هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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یراجاغآ 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 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  هتسب  رادم  متسیس  تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

دامن یراددوخ  یجراخ  هنومن  هئارا  زا  یناریا  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد 
1101093228001060 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1250 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCLCSCD5MM لدم  m 5 لوط دم 50  یتلام   LC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 610 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
قلطم یرازلگ  زیبماک  هدننک  هضرع  عجرم   MWM هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MWM یتراجت مان   TBD 234V12 لزید روتوم  لبیسکلف  هلول  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP616EB لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-24 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
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52623430-061 :: 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

یدعس داینب   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5630338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوز دودح 800   mdf رد یساش  بصن  یدنب و  لانیمرت  هارمه  هب  جوز  ینیمز 50  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005817000011 زاین :  هرامش 

یدعس داینب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریذپ ماجنا  لحم  زا  دیدزاب  تمیق  مالعا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  میظنت  ینوناق  تاروسک  باستحا  اب  دادرارق  راک  هب  عورش  زا  لبق 

هرامش لاوس  تروص  رد 
 00982122426657

دیهد مایپ  پاستاو  رد  هریخذ و  ار 

1985864449 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  ناساس -  عطاقت  زا  دعب  یقرش -  مهدزناپ  نابایخ  کجنلو -  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22426657-021  ، 22426658-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22426658-021 :: 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

مق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfa-qom.ir :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5630381 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هیرالاس  ) نایمیرک دیهش  تاسیسات  یرادا  هکبش  دنمشوه و  تظافح  متسیس  یزاسهب  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

جوز جوز   800800 دودح   دودح   mdfmdf  ردرد یساش   یساش بصن   بصن وو   یدنب   یدنب لانیمرت   لانیمرت هارمه   هارمه هبهب   جوز   جوز   5050 ینیمز   ینیمز یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 9999

تاسیسات تاسیسات یرادا   یرادا هکبش   هکبش وو   دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس یزاسهب   یزاسهب هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5629449 هنامز و 10  تشه  یلحم  دنمشوه  یهدنامرف  هاگتسد  بصن 1  یزادنا و  هار  هنیزه 
یراذگ لباک  هارمه  هب  هطوبرم  تاقلعتم  ییاقلا و  روسنس 

هحفص 59) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5630024( رواگنک ) هتسبرادم هحفص 59)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

یزکرم5629563 رالات  یقیسوم  رتائت و  نلاس  یرادرب  ریوصت  مالقا  بصن  هحفص 35)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

متسیس5628846 هعطق  روسنس  کیتاموتا  - یتسد و  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  هژورپ 
نافیل 520 ریگدزد  ینمیا و 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینف5629822 تاصخشم  مالعتسا و  حرش  اب  قباطم  جنس (  زاگ  هاگتسد  نژیسکا  روسنس  ددع   3
 ( تسویپ

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رابنا5630296 قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 30)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام باسح 4  هیوست  --- تسویپ تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا  --- تسویپ تسیل  قبط  تیال  یزیا  هاگتسد  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090979000147 زاین :  هرامش 

زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم   Easy Stat Ca Electrode لدم نوخ  زاگ  روزیلانآ  رتماراپ  لوف  هاگتسد  میسلک  روسنس  الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم  نوخ  زاگ  روزیلانآ  هاگتسد   EBG Pump tubing پمپ هلول  الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم  یمیشویب  تیلورتکلا  روزیلانآ  هاگتسد   Sample روتکتد الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک 
ددع 30 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم   ml 90 یرطب یمیشویب  هاگشیامزآ  یاه  هاگتسد  هنازور  وشتسش  لولحم  الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
یرطب 12 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1  رزیالانآ  تیلورتکلا  هاگتسد  یفرصم  مزاول  تیک  الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک  هضرع 
هتسب 24 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام باسح 4  هیوست  --- تسویپ تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا  --- تسویپ تسیل  قبط  تیال  یزیا  هاگتسد  کپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215653-071  ، 32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5628956--- تسویپ تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا  --- تسویپ تسیل  قبط  تیال  یزیا  هاگتسد  کپ 
ههام باسح 4  هیوست 

هحفص 78) روتکتد  ( روتکتد

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

تسویپلیاف5630055 ساسا  رب  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   VIBRATION DETECTOR
مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئرا  داهنشیپ 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ههام ههام   44 باسح   باسح هیوست   هیوست --- --- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا --- --- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تیال   تیال یزیا   یزیا هاگتسد   هاگتسد کپکپ   ناونع : : ناونع 10 110 1

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 " ) " ) 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 " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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

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

چیوس5630099 هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

متسیس5628846 هعطق  روسنس  کیتاموتا  - یتسد و  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  هژورپ 
نافیل 520 ریگدزد  ینمیا و 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریگدزد5628928 هحفص 70)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شورف5629013 زا  سپ  تامدخ  یمامت  یتناراگ و  بصن و  ریگدزد  هتسب و  رادم  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

یگدننار5629171 ییامنهار و  تازیهجتو  مئالع  بصن  هحفص 59)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   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 83 ھحفص 79 

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


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 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادرپرون هاگتسد  تیال  گنیر  ریگشزرل )  ) لیابمیگ میس و  یب  نوفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000388 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   YIDOBLO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   YIDOBLO یتراجت مان   QS-480 EII لدم یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  تیال  گنیر  الاک :  مان 

ییالع هلا  حور  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   SK500 لدم نفورکیم  میس  یب  هدنتسرف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SANHOTAI هدنزاس عجرم   GL-207 لدم یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادرپرون هاگتسد  تیال  گنیر  ریگشزرل )  ) لیابمیگ میس و  یب  نوفورکیم   :: 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

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادرپرون یزادرپرون هاگتسد   هاگتسد تیال   تیال گنیر   گنیر ریگشزرل ) ) ریگشزرل  ) ) لیابمیگ لیابمیگ وو   میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5629541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاب آمتح  هدش  یرادیرخ  یاهروتنک  (. ماهف حرط   ) GPRS مدوم اب   AMI تلو هیوناث 380  رپمآ  یلاتیجید 1-10  زاف  هس  روتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  PAYA MDM رازفا مرن  اب  راگزاس 
1101005090000146 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ و یریگ  هزادنا   mA 50 نایرج  Hz 50 سناکرف  JAM3000 CTPT لدم یتارباخم  دحاو  اب  هیلوا  ژاتلو  یدنامید  زاف  هس  دنمشوه  روتنک  الاک :  مان 

امزآ رازفا  کینورتکلا  یتراجت  مان  قرب  فرصم  دنمشوه 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ باسح  هیوست.تسا  یمازلا  رینلوت  هیدیئات  یتسویپ و  ینف و  تاصخشم  تیاعر  .دشابیم  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  ههامود  الاک  لیوحت  زا 

5156938888 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهشداتساراولب - زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283514-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283539-041 :: 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

هنازخ5628848 دانسا  ساسا  رب  سوریو  یتنآ  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هچراپکی5628851 تیریدم  یزاسدنمشوه و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ،
تسویپ یاهلیاف  ینف  تاصخشم  قفو  یلاناک ) کپ 64  ) ریواصت

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادرپرون5629120 هاگتسد  تیال  گنیر  ریگشزرل )  ) لیابمیگ میس و  یب  هحفص 80)نوفورکیم  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سوریو5629386 یتنآ  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلاتیجید5629541 زاف  هس  هحفص 80)روتنک  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ5629826 لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   OPTIMAX لانیمرت هحفص 35)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5629992 ( 100Mb/s دناب یانهپ   ) مود هاگشیالاپ  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  هحفص 35)تامدخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یلاتیجید یلاتیجید زاف   زاف هسهس   روتنک   روتنک ناونع : : ناونع 103103

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه5630264 همانرب  اهرانیبو و   LMS  ) ) یکینورتکلا یریگدای  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ و 
( یزاجم  ) یروضح ریغ 

هحفص 14) 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

هکبش5628828 چیئوس  تلاب و  ماد و  نیبرود  لماش  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج  زایندروم  هحفص 70)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

تهج 562990540 یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 67) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تراک  - رتنیرپ زاین  دروم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000256 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   HID هدنزاس عجرم  دارفا  ددرت  لرتنک  دربراک   iCLASS لدم سامت  نودب  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 

یناخ میرک  یاقا 
09195152767

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

32752740-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت لرتنک   :: 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

ددرت5628853 لرتنک  دربراک   iCLASS لدم سامت  نودب  یکینورتکلا  هحفص 13)تراک  ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک دربراک   دربراک   iCLASSiCLASS لدم   لدم سامت   سامت نودب   نودب یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 83 ھحفص 83 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y4sgsndlwtrnr?user=37505&ntc=5628853
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5628853?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 5 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 8 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 12 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 10 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 9 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 36 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 11 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 13 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "bms" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفا حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "آژیر خطر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفاء حریق" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تلفن کننده اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیغام دهنده الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "بی ام اس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "امنیت و حفاظت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "چشم الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربینهای کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین های کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین حرارتی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین ترافیکی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دستگاه ذخیره ساز" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "عوارض الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ضد سرقت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)

