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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   22 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2929))

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

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

زا 36 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 21

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

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

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

زا 36 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " 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 36 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093985000693 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/8/4  زا  دانسا   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/8/12  زا  دانسا   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 25.730.000.000  غلبم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 287.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هرادا   A تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  سردآ -   :: سردآ سردآ

06134146323 :: نفلت :: setadiran.ir www.nidc.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 درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843456 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپو یرادا  یاهرازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  دحاو  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  درادناتسا  نادیم  یتعنص  رهش  جرک -   :: سردآ سردآ

-85193768 مان :  تبث  رتفد   02141934-32861058-026 :: نفلت نفلت
88969737

www.setadiran.ir :: 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

ییوردوخ ییوردوخ لقن   لقن وو   لمح   لمح ناگوان   ناگوان تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

ینابیتشپو ینابیتشپو یرادا   یرادا یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 36 ھحفص 5 
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سوط قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  خیرات  زا  زور  تدم 10  رد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5843491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  لیذ  حرش  هب  تاصقانم  یط  هاگورین ) کلام   ) سوط یژرنا  نیمأت  قفا  تکرش  زا  تباین  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سوط  یترارح  هاگورین  توزام  پمپ  ورکسا  روحم  نیمات  - 

سوط  یترارح  هاگورین  راشف  یکیتامونپ  رلرتنک  نیمات  - 
تاعالطا  یروانف  هزوح  مزاول  نیمات  - 

سوط  یترارح  هاگورین  پمپ  دیف  هناورپ  تخاس  هصقانم  - 
یدالوف قرو  تالآ و  نهآ  نیمات  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سوط یترارح  هاگورین  ناچوق  دهشم  هداج  رتمولیک 12  هاگورین  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TPGM.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

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

petroyada.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT Tools -PR002697-Rev .01 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف یروانف هزوح   هزوح مزاول   مزاول نیمات   نیمات یترارح -  -  یترارح هاگورین   هاگورین راشف   راشف یکیتامونپ   یکیتامونپ رلرتنک   رلرتنک نیمات   نیمات یترارح -  -  یترارح هاگورین   هاگورین توزام   توزام پمپ   پمپ ورکسا   ورکسا روحم   روحم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یترارح یترارح هاگورین   هاگورین پمپ   پمپ دیف   دیف هناورپ   هناورپ تخاس   تخاس هصقانم   هصقانم تاعالطا   - - تاعالطا
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 15   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 15   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد Edge و 320 هاگتسد Banqit و 360  لماش 740  زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 1420  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوخ لاس  تدم 2  هب  هعطق  نیمأت  اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   Sigma

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ -  نیمات و  لک  هرادا  مشش  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 -  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

35911530-35911531 :: نفلت :: www.setadiran.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نئورتیس اپیاس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

108-1400/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/8/2 وهرامش  - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

saipa-citroen.com :: عبنم :: 1401/08/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  دوخ  گنیروتینام » متسیس  هطوبرم و  تازیهجت  راک و  نیالنآ  یاهروتنک  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن  لمح ،  ـد ،  یرخ یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمات  هب  یمومع  هصقانم 

یسمش هام  شش  نامز  تدم 

لایر  دانسا 300.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 700.000.000 

نئورتیس اپیاس  تکرش  دیرخ  دحاو  ناتسدرا ، هداج  رتمولیک 14  نا  ـــ شاک : تاداهنشیپ هئارا   :: سردآ سردآ

:: 031-55811824 و 031-55811810 نفلت :: WWW.SAIPA-CITROEN.COMنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: darbesfahani.h@saipa-citroen.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

740740 لماش   لماش زادرپدوخ   زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   14201420 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 55

متسیس متسیس وو   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   زاگ   زاگ نیالنآ   نیالنآ یاهروتنک   یاهروتنک نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ یحارط ،  ،  یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
گنیروتینام گنیروتینام
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لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005298000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843533 :: هرازه هرازه :: 1401/08/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  مدوم  هارمهب  رود  هار  زا  عطق  لباق  رنویسکس  هاگتسد   65 دیرخ هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هطوبرم مدوم  هارمهب  رود  هار  زا  عطق  لباق  رنویسکس  هاگتسد   65 دیرخ هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   4,300,000,000 نیمضت :  غلبم 
17:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا  ، 5613643355 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  لیطعت  مایا  یانثتسا  هب  هزور  همه   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل خروم 1401/08/01  زا  یرادا 

ابیز ناهفصا   :: عبنم خروم 1401/08/17 وعبنم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5843540 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا رهش  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  لایر -  غلبم 1.500.000  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیهش گنیکراپ  یوربور  یلامش  قارشا  یادتبا خ  نارمچ  لپ  هب  هدیسرن  نارمچ  دیهش  هارگرزب  ناهفصا  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هزوح  تفایرد :  :: سردآ سردآ
نامیپ  هرادا  مود  نارمچ ط 

کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  هزوح  تسارح  هناخریبد  لیوحت :
کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  ییاشگزاب :

یلخاد 207 و 217 :: 031-32200242 و 031-32200243  نفلت :: http://www.isfahan.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

هطوبرم هطوبرم مدوم   مدوم هارمهب   هارمهب رود   رود هار   هار زازا   عطق   عطق لباق   لباق رنویسکس   رنویسکس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

فلخت فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PROCESSOR MODULE 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

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092131000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EPC شور هب  نیچراپ  / هوکربا لصافدح  هطوبرم  تاباعشنا  زاگ و  یرسارس  متشه  هلول  طخ  یاداکسا  تارباخم و  هکبش  ثادحا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PROCESSOR MODULEPROCESSOR MODULE  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 99

EPCEPC  شور شور هبهب   لصافدح   لصافدح هطوبرم   هطوبرم تاباعشنا   تاباعشنا وو   هلول   هلول طخطخ   یاداکسا   یاداکسا وو   تارباخم   تارباخم هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1010
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " 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

هاگورین5843491 راشف  یکیتامونپ  رلرتنک  نیمات  یترارح -  هاگورین  توزام  پمپ  ورکسا  روحم  نیمات 
هاگورین پمپ  دیف  هناورپ  تخاس  هصقانم  تاعالطا  - یروانف  هزوح  مزاول  نیمات  یترارح - 

یترارح

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5843692EPC شور هب  لصافدح  هطوبرم  تاباعشنا  هلول و  طخ  یاداکسا  تارباخم و  هکبش  هحفص 7)ثادحا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لماش5843897 زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 1420  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس 
740

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس دیدجت  ناوخارف  هیعالطا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یگدنزاس  :: عبنم یهگاعبنم جرد  زا  سپ  هتفه  ود  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکرمگ  ورملف و  رد  یاه  لوکساب  نیزوت  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک ییارجا  تاکرمگ  رد  یتیزنارت ..  یتادراو ،  یتارداص ، یاهالاک  یرادرب و )...  هرهب  تیریدم  یتیکلام ،، یاه (  لوکساب  نیزوت  تامدخ  ماجنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 336 موس  هقبط  ناریا  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  نارهت   :: سردآ سردآ

82992384 :: 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

یکرمگ یکرمگ وو   ورملق   ورملق ردرد   یاه   یاه لوکساب   لوکساب نیزوت   نیزوت تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو 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 36 ھحفص 10 
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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

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زور تسایس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمرم ریمعت و  تایلمع  یارجا  هصقانم  هرامش 2001003123000098 و  هب  دابآ  دسا  هندرگ  یسرجوین )  یلصفم (  کولب  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش نادمه  ناتسا  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  هدننازرل  رایش  یارجا  هرامش 2001003123000099 و  هب  ناتسا  حطس  رد  هدید  هحناس  یاه  لیردراگ 

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار   2001003123000100

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یمیهاربا  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه  : سردآ فلا  یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
نادمه ناتسا 

08134228154 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5843540 تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

نمیا نمیا تهج   تهج هدننازرل   هدننازرل رایش   رایش یارجا   یارجا هحناس -  -  هحناس یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یلصفم - - یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
روحم روحم یزاس   یزاس

1212

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

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

زا 36 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحر  کی مـ  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/46 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 18  ات  هناماس :  رد  یگدامآ  مالعا   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنشجنپ 

رارسا  :: عبنم خیراتعبنم هبنش  زور  تعاس 18   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843689 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 8:30   - 1401/09/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل زاگ  هرادا  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نویلیم )  یس  ودصناپ  نیمضت 530.000.000(  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  سردآ  فلا : یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یلامش یباراف  نابایخ  درکرهش ـ  رد  عقاو 

یلخاد 2081)  ) 038-33339002-4 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارگ هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/63 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب یاه  تسپ  ینوماریپ  دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  ارجا ، بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5843540 تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ زاگ هرادا   هرادا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

قرب قرب یاه   یاه تسپ   تسپ ینوماریپ   ینوماریپ دنمشوه   دنمشوه کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ارجا ، ، ارجا بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ 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 36 ھحفص 12 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PROGRAMMING ADAPTER K ADP USB, TYPE: K ADP1, PEPPERL+FUCHS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000469 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PROGRAMMING ADAPTER K ADP USB, TYPE: K ADP1, PEPPERL+FUCHS - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
no 2 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام  ینفداهنشیپ ،  هیارا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PROGRAMMING ADAPTER K ADP USB,  TYPE: K ADP1 ,  PEPPERL+FUCHSPROGRAMMING ADAPTER K ADP USB,  TYPE: K ADP1 ,  PEPPERL+FUCHS ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 36 ھحفص 13 
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مشق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5843586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فانصا یزاسرهش و  دمآرد و  رازفا  مرن  هعومجم  دیرخ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091616000032 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  مشق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یراذگراب  دشاب و  یم  یقوقح  صاخشا  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولوا  ددرگ  مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یمالعا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  قوف  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب  دشاب و  یم  یرورض  سامت  هرامش  دیق  اب  مالعتسا  مرف  لیمکت  هئارا  تیحالص و  تکرش و 

7951999363 یتسپ :  دک  مشق ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نادیم  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220100-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکرابم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط   ) هتسباو یاهنامزاس  یرادرهش و  هکبش  تخاسریز  تازیهجت و  ینابیتشپ  یرادهگن و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( مالعتسا

1101093417000041 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هنایهام 12 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن مالعا  هنایهام  تروصب  ار  دوخ  یداهنشیپ  غلبم  یتسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8481689131 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فانصا فانصا وو   یزاسرهش   یزاسرهش وو   دمآرد   دمآرد رازفا   رازفا مرن   مرن هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1616

هتسباو هتسباو یاهنامزاس   یاهنامزاس وو   یرادرهش   یرادرهش هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5843800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیتکرام لاتیجید  رازگراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090048000075 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  یروانف  ملع و  کراپ  وجشناد 4 _  نابایخ  یوربور  وجشناد _  راولب   _ نادهاز نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816893111 یتسپ : 

33410086-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33410087-054 :: 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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-594-PHU-81020-U2 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5843492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  کرادم  اب  قباطم  نیمز  تازیهجت  لایرتم  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

گنیتکرام گنیتکرام لاتیجید   لاتیجید رازگراک   رازگراک ناونع : : ناونع 1818

نیمز نیمز تازیهجت   تازیهجت لایرتم   لایرتم ناونع : : ناونع 1919
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ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وی یترا  هاگتسد  کیو  نویساموتا  تیلباق  هلراب  هارمهرابریز  عطق  لباق  تلوولیک  هفرط 20 هس  رنویسکس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشمو  ءاهب  مالعتسا  قباطم  ولباتاب 

1101007006000180 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب نیهب  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   A 800 نایرج تدش   kV 12 ژاتلو  R لدم راب  ریز  عطق  لباق  کشخ  ییاوه  رنویسکس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
اهتسپ و تخاس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   IDS هدنزاس عجرم   IDS850 لدم یرتم  هلت  نویساموتا و  یاهولبات   RTU تراک الاک :  مان 

( اتپاس  ) ثادحا یقرب  تازیهجت  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهماب  ، تسویپ تاحفص  مامت  یرازگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  تمیقداهنشیپ  مرف  کالم.تسا  هباشماهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یرالاس )  ) هرامشاب 01732684412 تاعالطا  بسک  تهج  .دنشابیم  ربتعم  ءاضماو 

4917747911 یتسپ :  دک  تلادع 23 ،  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2037108-0938  ، 32254063-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-66-26 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5843846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(5  ) تسویپ تسیل  حرش  هب  رهشمرخ  هاگورین  زاین  دروم  تاعطق  هب  طوبرم  مالعتسا  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

ویوی یترا   یترا هاگتسد   هاگتسد کیو   کیو نویساموتا   نویساموتا تیلباق   تیلباق هلراب   هلراب هارمهرابریز   هارمهرابریز عطق   عطق لباق   لباق تلوولیک   تلوولیک 2020 هفرط   هفرط هسهس   رنویسکس   رنویسکس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشمو   تاصخشمو ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم ولباتاب   ولباتاب

2020

هاگورین هاگورین زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هیقاحلا اضاقت و  لماک  حرش  قبط   ) لرتنک متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984001014 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم  ادزم 2  یراوس  قرب  متسیس  لرتنک  لماک  رگشزادرپ  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هیقاحلا اضاقت و  لماک  حرش  قبط   ) لرتنک متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

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

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 ادزم   ادزم یراوس   یراوس قرب   قرب متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لماک   لماک رگشزادرپ   رگشزادرپ ناونع : : ناونع 2222
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 12 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5843596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا دانسا  رد  حرش  قبط 

1101092544001628 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص راک  نیگنس  هدنزاس  عجرم   MON3000 لدم یناشن  شتآ  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن شتآ  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا دانسا  رد  حرش  قبط 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177681-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 36 ھحفص 18 
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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 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5843577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

را ما  لا  چیوس و  ، شید ، اسومیم ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000221 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

UBIQUITI هدنزاس عجرم   UBIQUITI یتراجت مان   PBE-5AC-500 PowerBeam لدم  GHZ 5 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
فاریس یتعنص  تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/08 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییابطابط همالع  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 15 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همالع هاگشناد  یداتس  هدکشناد و  ییویدار  یطابترا و  هکبش  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030600000124 زاین :  هرامش 

ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراختفا 021448392633 و 02148392605 یاقآ  هاگشناد  یروآ  نف  زکرم  هرامش  اب  دیدزاب  یگنهامه و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737555-021  ، 44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رارا ماما   لالا   وو   چیوس   چیوس ،، شید شید ،، اسومیم اسومیم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 2424

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد یداتس   یداتس وو   هدکشناد   هدکشناد ییویدار   ییویدار وو   یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 36 ھحفص 19 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یاراددشاب  یناریا  دیاب  اهالاکو  سانجا  هیلک  - تسویپ تاصخشم  قبط  ( تاسلج نلاسزیهجت  ) تازیهجت یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا  - ربتعم تنامضو 

1101001010000194 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینویزیولت یاههمانرب  شخپ  یزیرهمانرب و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هبترم 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسربرادیرخ دات  هب  دیاب  هئارا  لباق  تامدخو  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63148250-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تاسلج تاسلج نلاسزیهجت   نلاسزیهجت )) تازیهجت تازیهجت یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 36 ھحفص 20 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب اهتیلویسم  اه و  هنیزه  هیلک  - هلاسکی تنامض  تست و  اب  لماک  یشک  لباک  بصن و  یرافح و  اب  هکبش  تازیهجت  تس  ملق  15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- تسا راکنامیپ 

1101001010000195 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتیلویسم و اه و  هنیزه  هیلک  (- هلاسکی تنامض  تست و  اب  لماک  یشک  لباک  بصن و  یرافح و   ) لماک یارجا  اب  هکبش  تازیهجت  تس  ملق  15 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126948955- تسا عنامالب  دیدزاب  - تسویپ تسیل  قبط  - تسا راکنامیپ  اب  هاگراک  زیهجت 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5843517PROGRAMMING ADAPTER K ADP USB, TYPE: K ADP1, PEPPERL+FUCHS(12 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسباو5843665 یاهنامزاس  یرادرهش و  هکبش  تخاسریز  تازیهجت و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 12)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت تستس   ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 36 ھحفص 21 
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هناخواگ یاتسور  یرایهد   :: 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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094753000019 زاین :  هرامش 

کارا ناتسرهش  یزکرم   شخب  هناخواگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تس هاگتسدرتمددع  1120 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718938183 یتسپ :  دک  هناخواگ ،  یرایهد  تلادع 8  زا  دعب  تراشب  یرتم  16 نابایخ هناخواگ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32216994-086  ، 34659580-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34659580-086 :: 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

دزی ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5843809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هارو  بصن  تازیجهت  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001472000010 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  ساسارب  تاصخشم  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  40 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  ساسارب  طیارشو  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916833111 یتسپ :  دک  ولیس ،  ریبک -  ریما  راولب  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246125-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38247130-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن تازیجهت   تازیجهت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2929

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 " ) " ) 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 " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " 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 " ) " ) قیرح قیرح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهب  مالعتسا  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  تباث  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000136 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M210p لدم  TB 8 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-NP3336 لدم هلاناک  هکبش 36  تحت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
شیوپ هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-VPI326-36P لدم  POE تیلباق اب   WDR 128 db اب لسکیپاگم  هس  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت نایار 
هاگتسد 23 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   OD-VPI325-35MLPVS لدم  POE تیلباق اب  WDR 128 db اب زیاروتوم  زنل  لسکیپ  اگم  هس  هکبش  تحت  لادنو  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN
هاگتسد 19 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   KDT-802H3 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا تمیق  هئارا  هب  تبسن  نآ  ساسارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  هدیدرگ و  همیمض  ینف  تاصخشم  یدنب و  هتسب  طیارش  اهب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یعقاو  ریغ  دکناریا  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمهب  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  روکذم  کرادم  هدومن و 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5843540 تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

شخپ شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چوس   چوس لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3030

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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا 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

زاگ5843689 هرادا  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  هحفص 12)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوماریپ5843743 دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  ارجا ، بصن ، دیرخ ،
قرب یاه  تسپ 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک کالما  دانسا و  تبث  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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع  نیبورد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  حرش  هب 

1101003131000087 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   SX720 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
رازفا دشر  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  کت  ویرآ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  طسوتم  زیاس   ray com لدم یتنزرب  یتسد  نیبرود  فیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DA 100 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
نیبوژ

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب  یتسویپ  کرادم  رد  هدش  رکذ  مالقا  قباطم  طقف  دیاب  یلیوحت  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  طرش  دیق و  یب  یتناراگ  تیفیک و  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 

دشاب یم  یرادا  دنیآرف  یط  تخادرپ 
سامت 02166712093 هرامش 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود5843538 بصنو  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5843809 هارو  بصن  تازیجهت  هتسب  رادم  هحفص 21)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع5843817 نیبرود  هحفص 12)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

شخپ5843894 طبض و  هاگتسد  هکبش -  اتید  چوس  لانرتسکا -  کسید  دراه  هتسب -  رادم  هحفص 21)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزخ تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  نارهت و  داتس  رد  رورس  / تنیالک طابترا  رب  تراظن  شیاپ و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا یروانف  دحاو 

1101093445000121 زاین :  هرامش 
رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رزخ تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  نارهت و  داتس  رد  رورس  / تنیالک طابترا  رب  تراظن  شیاپ و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش تسویپ  راک  حرش  لیصفت و  هب 

.دوش یراذگراب  ...و  هموزر  روتکاف ،  شیپ 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس // تنیالک تنیالک طابترا   طابترا ربرب   تراظن   تراظن وو   شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم ههام  هیوست 5 لحم  رد  لیوحت  تاصخشم  قبط  رورس  ءاقترا  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000170 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق رگید  یاهدنرب  هب  افطل   - دشاب هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط  سانجا   - ددرگ یراذگراب  امتح  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرکن یراذگراب 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

رورس5843702 / تنیالک طابترا  رب  تراظن  شیاپ و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 25)بصن و  رورس  ( رورس

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

ههام5843847 هیوست 5 لحم  رد  لیوحت  تاصخشم  قبط  رورس  ءاقترا  یارب  زاین  دروم  تازیهجت 
دشابیم

هحفص 25) رورس  ( رورس

دشابیم دشابیم ههام   ههام 55 هیوست   هیوست لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس ءاقترا   ءاقترا یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3333

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-332-1168 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/08/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینوسارتلا روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

کینوسارتلا5843531 هحفص 27)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کینوسارتلا کینوسارتلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا  ( دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  حرش  تسا  هباشمدکناریا  ) یزاگ تاناعیم  حطس  چوس  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002147 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنورا تعنص  دنویپ  کار  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   MAGNETROL یتراجت مان   B73 لدم تاعیام  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاداهنشیپ تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  ینف  داهنشیپ  هارمه  هب  تسیاب  یم  لماک  ینف  تاصخشم  گولاتاک.دشاب و  یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ : هوحن.ددرگ  یمن  یسررب  یلام  ینف و 

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

71095063-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   یناریا   یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا (( دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک حرش   حرش تسا   تسا هباشمدکناریا   هباشمدکناریا )) یزاگ یزاگ تاناعیم   تاناعیم حطس   حطس چوس   چوس لول   لول ناونع : : ناونع 3535

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 18 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیل - ید  USB KVM چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000223 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D LINK هدنزاس عجرم   D LINK یتراجت مان   KVM4U لدم تروپ   KVM 4 چیئوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

هنایار مامتها  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کنیل  ید  یتراجت  مان  لدم 222  تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  اهالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  تسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب 

.دریگ یم  رارق  کناب  هایس  تسیل  رد  تکرش  تروصنیا  ریغ  رد  دوشن  تمیق  مالعا  الاک ، یدوجوم  مدع  تروصرد  تسا  دنمشهاوخ 

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

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

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنیل کنیل -- یدید   USB KVMUSB KVM  چوس چوس ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 36 ھحفص 29 
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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 16 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09133846834: سانشراک تسویپ  هنومن  قبط  ددع   20 سنمیز دنرب  یراشف  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000581 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKJ10559 لدم یا  هلیم  مرها  اب  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-328-1243 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5843915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تیمیل  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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

یم5843556 تسویپ  هب  الاک  حرش  تسا  هباشمدکناریا  ) یزاگ تاناعیم  حطس  چوس  لول 
.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا  ( دشاب

هحفص 27) چیئوس  ( چیئوس

ددع ددع   2 020 سنمیز سنمیز دنرب   دنرب یراشف   یراشف چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 3737

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 36 ھحفص 30 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کنیل5843611 - ید  USB KVM هحفص 27)چوس چیئوس  ( چیئوس

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

ددع5843727  20 سنمیز دنرب  یراشف  چیئوس  هحفص 27)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

یتارباخم5843842 هکبش  تازیهجت  هحفص 18)تس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

شخپ5843894 طبض و  هاگتسد  هکبش -  اتید  چوس  لانرتسکا -  کسید  دراه  هتسب -  رادم  هحفص 21)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس5843915 تیمیل  هحفص 27)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

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

زا 36 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5843834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنلف 16 چنیا و  شکم 14  شهد و  روتکلک  لیتسا و  زاف  هس  یتاقبط  پمپ  ددع  ود  اب  ریغتم  رود  طخ  ود  یناسربآ  پمپ  رتسوب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تناس هحفص 10  رتمونام  چوس و  رشرپ  و 

1101093035000580 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ ناریدم  تراجت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   LIFAN هدنزاس عجرم  نافیل 520  زمرت  نزخم  پمپ و  اب  لماک  رتسوب  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

یرتیل نزخم 60  اب  هدش  یزیر  همانرب  رترونیا  کیتاموتا و  ولبات  تالآ  ریش  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین یلک  حرش  رد  تاحیضوت  تسویپ و  رد  تاصخشم  هشقن و  قبط  -

لخاد دیلوت  یرابتعا / دوش / تسویپ  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 
- هدننک نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

یم5843556 تسویپ  هب  الاک  حرش  تسا  هباشمدکناریا  ) یزاگ تاناعیم  حطس  چوس  لول 
.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا  ( دشاب

هحفص 27) چیئوس  ( چیئوس

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

کنیل5843611 - ید  USB KVM هحفص 27)چوس چیئوس  ( چیئوس

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

نافیل5843834 زمرت  نزخم  پمپ و  اب  لماک  هحفص 32)رتسوب  چوس  ( چوس

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

شخپ5843894 طبض و  هاگتسد  هکبش -  اتید  چوس  لانرتسکا -  کسید  دراه  هتسب -  رادم  هحفص 21)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نافیل نافیل زمرت   زمرت نزخم   نزخم وو   پمپ   پمپ اباب   لماک   لماک رتسوب   رتسوب ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 36 ھحفص 32 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ایوگ  یادص  طابترا  تکرش  ههام  یتناراگ 24  اب  D-CERNO CUR لدم  TELEVIC دنرب سنارفنک  یزکرم  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تساوخرد 

1101092921000724 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بوچ امیس  کینورتکلا  کیتسالپ و  زلف  بوچ  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   AKG یتراجت مان   CS5 BOB لدم سنارفنک  یزکرم  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 181 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

ههام5843622 یتناراگ 24  اب  D-CERNO CUR لدم  TELEVIC دنرب سنارفنک  یزکرم  متسیس 
تسویپ تساوخرد  قبط  ایوگ  یادص  طابترا  تکرش 

هحفص 33) توص  ( توص

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

یزادنا5843809 هارو  بصن  تازیجهت  هتسب  رادم  هحفص 21)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تساوخرد تساوخرد قبط   قبط ایوگ   ایوگ یادص   یادص طابترا   طابترا تکرش   تکرش ههام   ههام یتناراگ  2424   یتناراگ اباب   D-CERNO D-CERNO CURCUR لدم   لدم   TELEVICTELEVIC  دنرب دنرب سنارفنک   سنارفنک یزکرم   یزکرم متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

4040

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

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

زا 36 ھحفص 33 
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/8/3  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لحاس حبص   :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843507 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر  دیهش  تفن  رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 24.487.545.225 

زور راک 120  یارجا  تدم 

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت و  لک  هرادا  زا  راک  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  ینمیا و  تیحالص  دات  همانیهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 076-33513081 و 82 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب   :: 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 17 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ULTRAWIDE WQHD IPS CURVED LED تاصخشم : اب  چنیا  روتینام 34  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005860000140 زاین :  هرامش 

نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS34GC855HH لدم  in 34 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا ماس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  ناتسرامیب  لیوحت  لحم.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1956944413 یتسپ :  دک  یروشناد ،  حیسم  رتکد  ناتسرامیب  دابآراد  نارواین  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27122125-021  ، 26109678-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26109678-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ وو   موف   موف روتینام   روتینام تجتج   بصن   بصن وو   لایرتم   لایرتم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4141

ULTRAWIDE WQHD IPS CURVED LEDULTRAWIDE WQHD IPS CURVED LED تاصخشم : : تاصخشم اباب   چنیا   چنیا روتینام  3434   روتینام ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 36 ھحفص 34 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: 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 17 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  2 تسویپ =) ینف  تاصخشم  قبط  ) یتایح مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  یاه  مرف 

1101004601000212 زاین :  هرامش 
ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 Procedure Pack 1 U01001 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
تداعس یتراجت  مان  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدننک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و امتح  اهب  مالعتسا  مرف  / ربتعم تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد و  دیلوت  مالقا  / ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  مالقا  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  عوجرم  مالقا  دات  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه.ددرگ  یراذگراب 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34515918-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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

زاگ و5843476 نیالنآ  یاهروتنک  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن  لمح ،  دیرخ ،  یحارط ،  یراذگاو 
گنیروتینام متسیس  هطوبرم و  تازیهجت 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بآ5843507 موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هحفص 33)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

یناشن5843596 شتآ  هحفص 18)روتینام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5843606ULTRAWIDE WQHD IPS CURVED LED تاصخشم : اب  چنیا  هحفص 33)روتینام 34  روتینام  ( روتینام

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

لیمکت و5843621 تسویپ  یاه  مرف  هاگتسد   2 تسویپ =) ینف  تاصخشم  قبط  ) یتایح مئالع  روتینام 
ددرگ یراذگراب 

هحفص 33) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ یاه   یاه مرف   مرف هاگتسد   هاگتسد   22 تسویپ =) =) تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 36 ھحفص 35 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز تاصخشم  اب  ABB یتظافح یلرتنک –  هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
REF620E_1G NBFNAAAANAA1BNN11G

(IETIET600 (the latest version رازفا مرن  لگناد  و 
1101001123000358 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کت ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL4644D لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دار وکاید 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  همیب  رگراک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور باسح 65  هیوست  .تسا  هدنشورف 

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

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

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رازفا5843447 مرن  لگناد  یکیرتکلا و  یتظافح  هحفص 35)هلر  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ییوردوخ5843451 لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 5)نیمات و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپو5843456 یرادا  یاهرازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

فانصا5843586 یزاسرهش و  دمآرد و  رازفا  مرن  هعومجم  دیرخ  هحفص 12)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لماش5843897 زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 1420  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس 
740

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رازفا رازفا مرن   مرن لگناد   لگناد وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا یتظافح   یتظافح هلر   هلر ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 36 ھحفص 36 
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