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

( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 32

140 1140 1 یدید     1010 هبنش   هبنش 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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5151 ))

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

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

زا 61 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 38

( 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 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 32

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( 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 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( 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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم 2 هب  هعطق  نیمأت  اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   NCR دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 700  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911530-35911464 :: 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

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هعطق  نیمات  اب  روشکرسارس  رد  هبوصنم   WINCOR دنرپ زادرپ  دوخ  هاگتسد  یرازفا 520  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس تدم 2 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911464-35911530 :: 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

زادرپدوخ زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   700700 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

زادرپ زادرپ دوخ   دوخ هاگتسد   هاگتسد   520520 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ 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 61 ھحفص 5 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/20. هبنش  هس  زور  تعاس 15:00  هناماس 

یلم نایب   :: عبنم دانساعبنم لیوحت  یراذگراب و  تلهم  نیرخآ   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشجنپ  زور  تعاس 15:00  رگ  هصقانم  طسوت  یفیک  یبایزرا 

.1401/11/06

6093188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روشک  رسارس  رد  هبوصنم   HYOSUNG دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 2000  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش اب  و  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  طسوت  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لاس  تدم 2  هب  هعطق  نیمأت 

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  یکینورتکلا  تروص  هب  ار   2001001036000066

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911464-35911530: نفلت  :: 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

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

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

2001001036000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هعطق  نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 1208  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لاس  تدم 2  یارب  روشک  رسارس  رد  کناب  بعش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.ینابیتشپ نیمأت و  لک 

:: 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

HYOSUNGHYOSUNG دنرب   دنرب زادرپدوخ   زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   2 0002000 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

یهد یهد تبون   تبون متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   12 081208 رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 61 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v8u4hjhk7bbdz?user=37505&ntc=6093188
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093188?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6j5v6gy5bmc9x?user=37505&ntc=6093295
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093295?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001001036000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هبوصنم   Banqit دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 740  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  تدم 2  هب  هعطق  نیمأت  اب  روشک  رسارس 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد  ینابیتشپ –  نیمات و  لک 

:: 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

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

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

2001001036000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هبوصنم   Sigma دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 320  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  تدم 2  هب  هعطق  نیمأت  اب  روشک  رسارس 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد  ینابیتشپ –  نیمات و  لک 

:: 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

هاگتسد هاگتسد   740740 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
زادرپدوخ زادرپدوخ

55

هاگتسد هاگتسد   320320 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
زادرپدوخ زادرپدوخ

66

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

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

زا 61 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8ackt2evpaczq?user=37505&ntc=6093296
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093296?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vml5xe7va8q7w?user=37505&ntc=6093298
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093298?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001001036000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسارس رد  هبوصنم   Edge دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 360  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  تدم 2  هب  هعطق  نیمأت  اب  روشک 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد  ینابیتشپ –  نیمات و  لک 

:: 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

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

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

2001001036000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادرپدوخ هاگتسد  یرازفا 700  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  تدم 2  هب  هعطق  نیمأت  اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   NCR دنرب

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ نیمأت و  لک 

:: 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

هاگتسد هاگتسد   360360 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
زادرپدوخ زادرپدوخ

77

زادرپدوخ زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   700700 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 61 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tctcx7fa7a68e?user=37505&ntc=6093304
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093304?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/es8g5duebcygx?user=37505&ntc=6093306
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093306?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001001036000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 520  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  تدم 2  هب  هعطق  نیمأت  اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   WINCOR

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.ینابیتشپ نیمأت و  لک 

:: 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

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

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

2001001036000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HYOSUNG دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 2000  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  تدم 2  هب  هعطق  نیمأت  اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ نیمأت و  لک 

:: 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

زادرپدوخ زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   520520 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

زادرپدوخ زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   2 0002000 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 61 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001001036000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 1540 مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  دیدجتا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  تدم 2  هب  هعطق  نیمأت  اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   GRG

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد  ینابیتشپ –  نیمات و  لک 

:: 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

شیک نیون  کیتامروفنا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 16هرامش  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس هس  سنسیال  اب   FORTI GATE 60F هاگتسدود لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 150/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت دحاو  کالپ 2  یضاترم  شبن  موس  نابایخ  یباجنس ، نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  نارهت   :: سردآ سردآ

73689105 :: 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

هاگتسد هاگتسد 15401540 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
زادرپدوخ زادرپدوخ

1 11 1

هلاس هلاس هسهس   سنسیال   سنسیال اباب     FORTI  GATE 60FFORTI  GATE 60F هاگتسدود   هاگتسدود لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FLS-9900694 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح زاگ و  مالعا  یاه  متسیس  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 دازکاخ -  نابایخ  جروت -  نابایخ  سردم -  عطاقت  هب  هدیسرن  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:85193768 و 88963737 مان تبث  رتفد  -021-41934-23942656 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/10/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشکم دود  زاس  راکشآ  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح وو   زاگ   زاگ مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1313

یشکم یشکم دود   دود زاس   زاس راکشآ   راکشآ نیمأت   نیمأت 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 :
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ناریا کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200100154900016 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 15   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092642 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  موس  هقبط  کالپ 1 نافرع  هچوک  یرهطم -  دیهش  عطاقت  زا  رتالاب  یناهارف -  ماقم  مئاق  نابایخ   :: سردآ سردآ

81561068 :: نفلت :: www.setadiran.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

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/694 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجیب گنت   TCF دحاو ات  9 و 11  ، 8 ، 5 یاههاچ 3 ، زا   OPGW یارجا هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 33/050/000/000 غلبم 

لایر  نیمضت 1/652/500/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ورین لقادح 5

نویسیمک هناخریبد  برغ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتسپ 6714677745  دک  نز پ 42  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768- تبث  رتفد  /021-41934: سامت زکرم   :: نفلت نفلت
یقوقحروما نفلت 38370072-083  زکرم   38374180-083

:: 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

هلاس6093398 هس  سنسیال  اب   FORTI GATE 60F هاگتسدود لیوحت  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

111 1 وو     99 ، ، 88 ، ، 55 یاههاچ  33 ، ، یاههاچ زازا     OPGWOPGW  یارجا یارجا وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ 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 61 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rt77j2bw9lc7a?user=37505&ntc=6092642
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6092642?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dkfmtw5vuvdgs?user=37505&ntc=6092678
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6092678?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

97-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم یهگاعبنم مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکارب  عاونا  رگشیامن و  هنایار ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  دادعت 100  هب   pack هچراپکی هنایار 

هاگتسد  دادعت 130  هب  هیذغت  عبنم  هارمه  هب   IPS عون زا   Full HD رتالاب چنیا و  لقادح 46  درکراک 24*7  یارب  بسانم  یتعنص   LED رگشیامن
ددع  دادعت 40  هب  رتالاب  چنیا و  یتعنص 50  روتینام  بصن  یارب  یراوید  تکارب 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

لایر نیمضت 4.800.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

04134496274 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراوید یراوید تکارب   تکارب هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم هارمه   هارمه هبهب   یتعنص -  -  یتعنص   LEDLED  رگشیامن رگشیامن  -  - packpack هچراپکی   هچراپکی هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 1717
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092648 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/10/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  یتیزوپماک  مئالع  بصن  دیرخ و   - 24-95/401 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
باصق  ییاتسور  هار  یزاسهب  لیمکت   95/401-25

رهشوب  ناتسا  یاههار  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت   - 95/60-401
یکلکابق  کرابنا -  روحم  لوا  هعطق  یزاسهب  ضیرعت و   95/61-401

دابآ  ریپهاچ -  روحم  تلافسآ  شکور   - 95/62-401
ناراسچگ  ودیب -  روحم  لوا  هعطق  یزاسریز   - 95/62-41

یقرش  روال  ادهش  رازلگ  هب  یسرتسد  هار   95/64-401
یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب : 

یربارت هار و  هتشر  تیحالص  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تراجت  ندعم و  تعنص  ترازو  زا  تیحالص  ندوب  اراد 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت 
هام -8-6-10-4 ارجا :  تدم 

:: سردآ سردآ

3-07733331281 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.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

یزاسهب یزاسهب وو   ضیرعت   ضیرعت  - - یاههار یاههار درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت -- ییاتسور ییاتسور هار   هار یزاسهب   یزاسهب لیمکت   لیمکت -- یتیزوپماک یتیزوپماک مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ادهش ادهش رازلگ   رازلگ هبهب   یسرتسد   یسرتسد هار   هار  - - روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور  - - روحم روحم لوا   لوا هعطق   هعطق
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نامرک ناتسا  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  زور 1401/10/12  تعاس 8   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092655 :: هرازه هرازه 8دکدک   تعاس  - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جونهک  جنگ -  هعلق  مود  دناب  یرادرب  هشقن  مود و  لوا و  هلحرم  تاعلاطم  1401/3ج/107- یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادور جونهک -  مود  دناب  هژورپ  یزاس  نمیا  تهج  لپ  هدرن  ظافح  بصن  هیهت و  1401/3ج/108

مب یهار  هس  تفریج -  مود  دناب  هژورپ  یزاس  نمیا  لیمکت  تهج  یسرجوین )  ) یلصفم ینتب  کولب  ظافح  بصن  لمح و  هیهت  1401/3ج/109

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 2 یتعنص  کرهش  یدورو  راولب  هار  سیلپ  ولیس و  لصافدح  تفریج  سردآ  : فلا : یاهتکاپ هئارا   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85192768- تبث  رتفد  سامت 41934-021 و  زکرم   :: نفلت نفلت
03443310516

www.jkerman.mrud.ir http://iets.mporg.ir  - :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501239076463 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092834 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاد دیهش  راولب  یزاسور  هدایپ  هژورپ  تهج  ینتب  لیات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک دحاو  یرادرهش  نارمع  نامزاس  هاگشناد 3-5  نیب   - ادهش نادیم   :: سردآ سردآ

05131297910 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت -- مود مود دناب   دناب هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج لپلپ   هدرن   هدرن ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت -- یرادرب یرادرب هشقن   هشقن وو   مود   مود وو   لوا   لوا هلحرم   هلحرم تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع
(( یسرجوین یسرجوین  ) ) یلصفم یلصفم ینتب   ینتب کولب   کولب ظافح   ظافح

1919

یزاسور یزاسور هدایپ   هدایپ هژورپ   هژورپ تهج   تهج ینتب   ینتب لیات   لیات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050288000138 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093349 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود  کی و  هقطنم  یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاه  غارچ  مئالع و  اه و  ولبات  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ود  کی و  هقطنم  یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاه  غارچ  مئالع و  اه و  ولبات  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

باسح هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  فلا ) تکاپ  افرص   ) لیوحت هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
هناخ ریبد  زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ  هب  هبنش  هس  زور  خروم 27/10/1401  تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   100823004139
.دنیامن  یراذگراب  ناریا ) داتس   ( تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ب و ج  فلا - تاکاپ  نامز  مه  دنیامن و  مادقا  کی  یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش 

15:00 تعاس : 1402/01/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سیدرف یزکرم  یرادرهش  زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف -  ، 3166753137 یتسپ :  دک  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لوناریا تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6093335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میرب یتعنص  عمتجم  نارهت و  یزاس  نغور  هاگشیالاپ  یراحتنا  دض  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یسدنهم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب تامدخ  دحاو  لوناریا  تفن  تکرش  یزاس  نغور  هاگشیالاپ  نارهت  هاگشیالاپ  نایوگدنت  دیهش  راولب  بونج  یئاجر  دیهش  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 2323  55225524 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ وو   مئالع   مئالع وو   اهاه   ولبات   ولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ودود وو   کیکی   هقطنم   هقطنم

2 12 1

یزاس یزاس نغور   نغور هاگشیالاپ   هاگشیالاپ یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنبهار   دنبهار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یسدنهم   یسدنهم ناونع : : ناونع 2222
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090628000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093252 :: هرازه هرازه :: 1401/10/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یزاس  هریخذ  زکارم  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یبونج ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یزاس  هریخذ  زکارم  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبونج ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  سردم 41  شبن   . سردم نابایخ   ، 9718753164 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

164-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6093313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.arpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلزنم هب  تسویپ  تسیل  لاسرا  مدع  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  سنسیال  هارمه  هب  سیفآ  زودنیو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  فذح 

1101001017000668 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  درادناتسا  هخسن 2016  رورس  زودنیو  لماع  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هخسن 10 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شبن یسودرف  نابایخ  الاک  هنومن  لاسرا  سردآ  یراک  زور  هدزناپ  زا  سپ  باسحتروص  هیوستدریذپ  یم  تروص  دات  هنومن و  لاسرا  زا  سپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه اب  نکسم  کناب  نامتخاس  ییاخس  گنهرس 

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس زودنیو   زودنیو لماع   لماع متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پآ کب  لیوحت  دیدج و   PC میسی رد  یلبق  یاهکیزوم  یزادنا  هارو  امنبآ  دیدج  متسیس  یزادنا  هار  همانرب و  ندرک  مارگورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101093993000583 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

این 09121733053 یسیع  سدنهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پآپآ کبکب   لیوحت   لیوحت وو   دیدج   دیدج   PCPC  میسی میسی ردرد   یلبق   یلبق یاهکیزوم   یاهکیزوم یزادنا   یزادنا هارو   هارو امنبآ   امنبآ دیدج   دیدج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   همانرب   همانرب ندرک   ندرک مارگورپ   مارگورپ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا

2626
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تشر انیسروپ  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  رد  هدش  مالعا  هکبش  هنایار و  ینابیتشپ  یربهار و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000192 زاین :  هرامش 

تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تعاس رفن  1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  تسیل  هعلاطم  زا  سپ.تسا  هدش  هئارا  تسویپ  تسیلرد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  روکذم 

4193713194 یتسپ :  دک  انیسروپ ،  ناتسرامیب  انیسروپ -  هارراهچ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000537 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  دامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هب  ار  دوخ  کرادم  اه  هدننک  تکرش  دشاب  یم  تسویپ  کرادم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامش 09131433071  اب  لاوس  هنوگره  دروم  رد  .لیابوم  هرامش  کی 

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2727

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنرتنیا نویزیولت  عماج  تامدخ  هروظنم  دنچ  هناسر  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000793 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تامدخ 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنرتنیا نویزیولت  عماج  تامدخ  هروظنم  دنچ  هناسر  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33333333-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا تاغیلبت  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 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  سنارفنک ) وئدیو  سیورس  ) یریوصت یتوص و  هدنز  طابترا  تمدخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005032000105 زاین :  هرامش 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  اب  سنارفنک ) وئدیو  سیورس  ) یریوصت یتوص و  هدنز  طابترا  تمدخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416713113 یتسپ :  دک  هرامش 506 ،  - نیطسلف نادیم  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66400437-021  ، 66498882-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66498882-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتنرتنیا یتنرتنیا نویزیولت   نویزیولت عماج   عماج تامدخ   تامدخ هروظنم   هروظنم دنچ   دنچ هناسر   هناسر یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2929

(( سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو سیورس   سیورس )) یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص هدنز   هدنز طابترا   طابترا 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  زاگ   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب یتساوخرد  زوجم  هارمه  هب  دات و   ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ .  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد   video wall تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن

1101091426000330 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

VIDEOWALL هدنزاس عجرم   VIDEOWALL SMD LED HIGREEN یتراجت مان   videowall SMD LED لدم  16x32 cm زیاس یتعنص  رگشیامن  الاک :  مان 
قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SMD LED HIGREEN

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  یتساوخرد  زوجم  هارمه  هب  دات و   ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ .  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد   video wall :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگراب یراذگراب یتساوخرد   یتساوخرد زوجم   زوجم هارمه   هارمه هبهب   وو   دات   دات  ، ، لیمکت لیمکت ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل تسویپ .  .  تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد   video wallvideo wall ناونع : : ناونع
.دامن .دامن

3131
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نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط   ) یتظافح هناماس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000053 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SCHNEIDER هدنزاس عجرم   LTMR100MFM لدم نایرج  یاه  هطساو  لصو و  عطق و  تازیهجت  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دنمشوه نیبم  نازاس  یژرنا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یکناب  یاه  هژورپ  زا  مالعتسا  لباق  هموزر  یاراد  یتسیاب  هدنهد  هئارا  تکرش  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  ود  یتناراگ و  لاس  کی  یاراد  یتسیاب  تالوصحم  هیلک  -2

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  -3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6092948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) یتظافح یتظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

زاگ زاگ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000412 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  یتعنص  لزید  روتوم   1R0756 لیئوزاگ رتلیف  الاک :  مان 

سیدرپ رواهب 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TREX هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   TREX یتراجت مان   TL280 ردول روتوم  لوزاگ  رادروسنس  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ناراک کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   CLASSIC ALPHA لدم تکرح  زاسراکشآ  دربراک  زمرق  نودام  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  تامفوه  لعشم  یتراجت  مان  ینف 10893350  هرامش   SL3M لدم  kcal\hr 350000 یترارح تیفرظ  لیئوزاگ  تخوس  عون  یا  هلر  لعشم  الاک :  مان 
دنولا یترارح  عیانص  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

AC V 230 ژاتلو ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   RSB1A160P7S لدم  A 16 راد هیاپ  هلر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نیشام هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3512 و 3406 و 3412  روتارنژ  روتکزنا  پمپ  تخوس  نک  عطق  یقربریش  هعطق  چیپ  میس  الاک :  مان 

ایرآ نیگنس 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نیشام هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3512 و 3406 و 3412  روتارنژ  روتکزنا  پمپ  تخوس  نک  عطق  یقربریش  هعطق  چیپ  میس  الاک :  مان 

ایرآ نیگنس 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
عیزوت هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یکوزوس  هدنزاس  عجرم  یشازیک  یکوزوس  کیتاموتا  سکبریگ  یقربریش  میس  هتسد  یزلف  چیپ  الاک :  مان 

( وکاسیا  ) وردوخ ناریا  یکدی  مزاول  تاعطق و 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XMLA070D2C11 لدم میظنت  لباق  ریغ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  هئاراروتکاف  شیپ  هئارا  * دامرفب یرازگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  طقف   * ینیسح 09112328405  * تسویپ تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   * یمازلا

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34418066-013  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک  هباشم - دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  قیرح  زا  یریگشیپ  یاهمتسیس  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000121 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: 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

کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6093018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094317000056 زاین :  هرامش 

کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش و هدش  رهم  کرادم  اب  دیاب  دادرق  هعلاطم  زا  سپ  تکرش  دشاب  هتشاد  یمسر  روتکاف  یمسر و  زوجم  یاراد  تکرش  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کالاچ یگنهامه 09197353626  ددرگیم  لاطبا  تریاغم  تروص  رد  دشابیم  یمازلا  دیدزاب  دیامن  تسویپ  روتکاف  شیپ 

1868613368 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هچوک  شبن  ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36128033-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36145040-021 :: 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

قیرح قیرح زازا   یریگشیپ   یریگشیپ یاهمتسیس   یاهمتسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3434

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 61 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zzd7lgrlw332r?user=37505&ntc=6092983
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6092983?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5qmnlerhg6p7d?user=37505&ntc=6093018
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093018?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تامازلاو  یتسویپ  کرادم  قبط  / ددع دادعت 70 هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001077 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بوکزلف یرگنهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکفاس  یتراجت  مان   kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ تامازلاو  یتسویپ  کرادم  قبط  / ددع دادعت 70 هدننک  شوماخ  / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: 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

دابآ مرخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا زوجم  یاراد  تسیاب  یم  هاگدننک  تکرش  .دابآ  مرخ  یرادرهش   CNG هاگیاج زاین  دروم  تاعطق  مزاول و  بصن  لمح و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش 

1101005728000048 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  دابا  مرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناسیآ کینورتکلا  ایوپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناسیآ  یتراجت  مان   GD100 لدم  CNG زاگ تشن  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راد گربرس  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  گرب  یراذگراب  .دنیامن  جرد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  ار  دوخ  تمیق  تسیاب  یم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دابآ مرخ  یرادرهش   CNG هاگیاج زاین  دروم  تاعطق  مزاول و  بصن  لمح و  هیهت.تسا و  یمازلا  هناماس  رد  هاگشورف 

6815784747 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرادرهش  رویرهش -  نابایخ 17  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33302003-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320845-066 :: 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

دیرخ دیرخ تامازلاو   تامازلاو یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط // ددع ددع 7070 دادعت   دادعت هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3636

CNGCNG زاگ   زاگ تشن   تشن هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 61 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5qt5vejtwz5l4?user=37505&ntc=6093135
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093135?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/seaabf7uf24j2?user=37505&ntc=6093230
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093230?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6093369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hochiki یاه لوژام  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

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000255 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
غابص نسح  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-2960X-48TS-L Orginal+new لدم یتیریدم  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیوست.تسا 30  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Hochik iHochik i یاه   یاه لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3838

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  نامیرف  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  ربارب  تاعالطا  یروانف  تخاس  ریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090724000015 زاین :  هرامش 

نامیرف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   ROUTERBOARD MIKROTIK یتراجت مان   CCR1036-12G-4S لدم تروپ  رتویپماک 12  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هواس هنایار  توقای 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نامیرف رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  ربارب  دیرخ  طیارش  ، ددرگ ماجنا  لماک  روط  هب  تسویپ و  لیاف  اب  ربارب  طقف  یراذگ  تمیق  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9391914314 یتسپ :  دک  نامیرف ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یبرغ 8 -  اضر  ماما  نامیرف ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34624602-051  ، 34626111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34624604-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4040
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6092928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000538 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
لایور تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بوناد  هدنزاس  عجرم  بوناد  یتراجت  مان   50x100 mm زیاس یکیتسالپ  کنارت  شوپرد  الاک :  مان 

راگن هکبش 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  دامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هب  ار  دوخ  کرادم  اه  هدننک  تکرش  دشاب  یم  تسویپ  کرادم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامش 09131433071  اب  لاوس  هنوگره  دروم  رد  .لیابوم  هرامش  کی 

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 61 ھحفص 29 
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم هکبش و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000257 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یددع نتراک 305  یدنب  هتسب  عون   LEGRAND لدم  mm 0/2 عطقم حطس  یکیتسالپ  شکور  سنج  یسم  یداه  سنج   cat6 utp هکبش لباک  الاک :  مان 

رانم یروانف  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   LEGRAND هدنزاس عجرم 
ددع 37 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  تروصب 30  هیوست.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه.یمسر  روتکاف.ددرگ  هظحالم  قیقد  یراذگ  تمیق  تهج  دراد و  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  . 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1891-14011254 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6092997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  لدبم  یرونربیف - لیتگیپ  یرونربیف - دروکچپ  هکبش - کر  سکاب  تنوم - کر  یرونربیف  لنپ  چپ  هکبش - چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموزلم تاموزلم وو   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4242

یرون یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم یرونربیف - - یرونربیف لیتگیپ   لیتگیپ یرونربیف - - یرونربیف دروکچپ   دروکچپ هکبش - - هکبش کرکر   سکاب   سکاب تنوم - - تنوم کرکر   یرونربیف   یرونربیف لنپ   لنپ چپچپ   هکبش - - هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ 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 61 ھحفص 30 
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نامیرف ینامرد  زکرم   :: 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 23 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ تازیهجت  هب  لاصتا  تهج  ( LIS WIFI لوژام متسیس  ) درب تنیالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091193000011 زاین :  هرامش 

نامیرف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شکور اب  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   FSK-M104 لدم اتید  لاقتنا  یریگ و  هزادنا  تهج   Ethernet و RS485 و RS232 یاه تروپ  اب   4G مدوم الاک :  مان 

ریوک دمرس  رادیف  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ینوفلس 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نامیرف رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غلبم هیوست  هطوبرم  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  دوش / لاسرا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  الاک  دوش / همیمض  یمسر  روتکاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رکشت اب  دش / دهاوخ  ماجنا  روتکاف 

9391865997 یتسپ :  دک  سردم ،  عطاقت  شبن  نمهب -  نابایخ 22  نامیرف ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34631019-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34627097-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قباطم ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هکبش  تینما  تایلمع  زکرم  یزاس  هدایپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000227 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یسررب  تهج  هموزر  قباوس ،  تاصخشم ،  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لصاح  سامت  جرف  سدنهم  هرامش 02123902243  اب  مزال  یاه  یگنهامه  تهج  (: 2

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید لاقتنا   لاقتنا وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تهج   تهج   EthernetEthernet وو     RS485RS485 وو     RS232RS232 یاه   یاه تروپ   تروپ اباب     44GG مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4444

هکبش هکبش تینما   تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4545

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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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6092769 هنایار و  ینابیتشپ  یربهار و  هحفص 17)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6092959HDMI لباک دروک -  چپ  هکبش  لباک  هتسبرادم -  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  هحفص 38)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتنرتنیا6092968 نویزیولت  عماج  تامدخ  هروظنم  دنچ  هناسر  یزادنا  هحفص 17)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6093185( سنارفنک وئدیو  سیورس  ) یریوصت یتوص و  هدنز  هحفص 17)طابترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب6092677 دات و   ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ .  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد   video wall
.دامن یراذگراب  یتساوخرد  زوجم  هارمه 

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501239049541-501239026022 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092842 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییازریم دیهش  نادرگربرود  تهج  هتخاس  شیپ  ینتب  تاعطق  بصن  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هطوبرم تاقلعتم  رالودم و  یاه  تسبراد  بلاق و  ناگدنشورف -  هتشر  تامدخ -  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
05131297910 نفلت  :  دهشم    یرادرهش  نارمع  نامزاس  - ادهش نادیم  هدننک :  رازگرب  سردآ 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادرگربرود نادرگربرود تهج   تهج هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب تاعطق   تاعطق بصن   بصن مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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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زمرهمار ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) هجرد هیواز 180  یرتم و  موب 4  یاراد  ، راد سنف  راد ، تومیر  دنب  هار  هاگتسد  کی  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091727000030 زاین :  هرامش 

زمرهمار ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  اسگآ  یتراجت  مان   W 200 روتوم ناوت   m 5-2/5 لوط  AGSA606FF2 لدم هفیدر  راد 2  سنف  یوزاب  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

اتیهانآ رتسگ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اتیهانآ  رتسگ  نامرآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زمرهمار رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوع هنیره  تدوع و  الاک ، دات  مدع  تروص  رد  دشاب ، یم  imed بوصم تمیق  دیرخ  یانبم.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلاریش  09380548369 .دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  الاک  تاصخشم  روتکاف و  هجرد.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب 

6381753113 یتسپ :  دک  رهم ،  رالات  یوربور  ینیوآ  دیهش  داشرا خ  نادیم  زمرهمار  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43520711-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43520711-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دیدرگ دیدرگ هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) هجرد هجرد   180180 هیواز   هیواز وو   یرتم   یرتم   44 موب   موب یاراد   یاراد ،، راد راد سنف   سنف راد ، ، راد تومیر   تومیر دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی   هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 4747

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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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

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

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

6093039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هدادنا یهار  هس  روحم  یزلف ) ظافح  بصن  ییانشور و  یارجا   ) هداویر رهش  هیشاح  یزاس  نمیا   " مالعتسادیدجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) مرجاج

1101001423000197 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9/1401/36626 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/30هرامش  - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093099 :: هرازه هرازه تعاس 15/30دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم دهشم  رهش  میرح  هدودحم و  نیب  زرم  یراذگ  هناشن  یاه  ناملا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 9 یرادرهش  ناروالد 6   :: سردآ سردآ

31295516 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قباطم قباطم )) مرجاج مرجاج -- هدادنا هدادنا یهار   یهار هسهس   روحم   روحم یزلف ) ) یزلف ظافح   ظافح بصن   بصن وو   ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا  ) ) هداویر هداویر رهش   رهش هیشاح   هیشاح یزاس   یزاس نمیا   نمیا  " " مالعتسادیدجت مالعتسادیدجت ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم

4848

رهش رهش میرح   میرح وو   هدودحم   هدودحم نیب   نیب زرم   زرم یراذگ   یراذگ هناشن   هناشن یاه   یاه ناملا   ناملا دیرخ   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  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناگدننک نیمأت  ناگدننکدیلوت و  ناگدنشورف ، .دابآ  لامج  لیجنم - روحم  یزاس  نمیا  تهج  نآ  تاقلعتم  لیردراگ و  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...دادرارق عوضوم  ملاقا  نیمأت  تیحالص  هک 

1101001162000194 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس دأت  دروم  نینچمه  دنشاب و  دادرارق  عوضوم  مالقا  هضرع ی  ای  دیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ ی  یاراد  هتشاد و  حالصیذ  عجارم  زا  ار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قح  دشاب  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501239067744 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093194 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاپس راولب  یزاس  ور  هدایپ  هژورپ  تهج  ینتب  لیات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ینتب تالوصحم  نتب و  ناگدنشورف -  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
05131297910 نفلت  :  یزادرپراک    دحاو  - یرادرهش نارمع  نامزاس  هاگشناد 3و5- نیب  - ادهش نادیم  هدننک :  رازگرب  سردآ 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

راولب راولب یزاس   یزاس ورور   هدایپ   هدایپ هژورپ   هژورپ تهج   تهج ینتب   ینتب لیات   لیات 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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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154495 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینتب یسرجوین  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/10 نایاپ :  خیرات 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینتب ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا هشیش  تاموتا  یقرب  برد  بصن  تخاس و  تسا  دات  دروم  ناگزمره  ناتسا  یموب  هدننک  تکرش  طقف  یروف  رایسب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ادهش نادیم  هبعش  هجرد 1 

1101003781000059 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
تراپ 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تادنتسم  قبط  تسا 1 -  دات  دروم  ناگزمره  ناتسا  یموب  هدننک  تکرش  طقف  یروف -  رایسب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  یزادنا  هار   - ناگدننک نمات  یارب  تسیمازلا  لحم  زا  دیدزاب 

7916686138 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  بعش  تیریدم  نامتخاس  ماما -  نادیم  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333310-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344011-076 :: 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

یناریا یناریا هشیش   هشیش تاموتا   تاموتا یقرب   یقرب برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس تسا   تسا دات   دات دروم   دروم ناگزمره   ناگزمره ناتسا   ناتسا یموب   یموب هدننک   هدننک تکرش   تکرش طقف   طقف یروف   یروف رایسب   رایسب زاین   زاین ناونع : : ناونع
ادهش ادهش نادیم   نادیم هبعش   هبعش   11 هجرد   هجرد
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نکسم کناب   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لودج  حرش  هب  ناتسا  هبعش  یارب 7 یرارطضا  عقاوم  رد  هدافتسا  تهج  یدالوف  پآ  لور  برد  بصن  تخاس و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PDF لیاف تروصب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  ربارب  و 

1101003636000036 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
هبعش 7 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا.دامن  هعلاطم  تقد  هب  ار  دادرارق  سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  مالعتسا ،  طیارش  دوبدهاوخ ،  دادرارق  داقعنا  اب  مالعتسا  عوضوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم 

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا6092926 ) هجرد هیواز 180  یرتم و  موب 4  یاراد  ، راد سنف  راد ، تومیر  دنب  هار  هاگتسد  کی  هب  زاین 
( دیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 32) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو یتسویپ   یتسویپ لودج   لودج حرش   حرش هبهب   ناتسا   ناتسا هبعش   هبعش یارب  77 یارب یرارطضا   یرارطضا عقاوم   عقاوم ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج یدالوف   یدالوف پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع
PDFPDF  لیاف لیاف تروصب   تروصب هدش   هدش هئارا   هئارا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب
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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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناتسلگ ) تلوب ماد و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000351 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 : 

1401/10/28 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

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26769832 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092823 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یاه  سیورس  یرون و  ربیف  هکبش  تهج  گنیروتینام  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یا هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف -  هتشر  یریوصت -  یتوص و  یاههاگتسد  ناگدنشورف -  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708 نفلت  :     05131296708 نفلت :   05131296655 ینف : سانشراک  نفلت 

:: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.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

(( ناتسلگ ناتسلگ )) تلوب تلوب وو   ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5555

یتارباخم یتارباخم یاه   یاه سیورس   سیورس وو   یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش تهج   تهج گنیروتینام   گنیروتینام تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  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 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طونم  تخادرپ   // دوش یرازگراب  هناماس  رد  دادجموءاضما  رهمو  یمومع  طیارشو   / تسویپ یاه  لیاف  قبط  یتساوخرد  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هطوبرم  سانشراک  دات 

1101093321000013 زاین :  هرامش 
شخب ضایف  دیهش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1401/10/13 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 60 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تسویپ  لیاف  رد 2 یتساوخرد  مالقا   / دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  هیلک   / هدیدرگ یرازگراب  هطوبرم  سانشراک  سامت  نفلت  یمومع  طیارش  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  دشاب 

1345694986 یتسپ :  دک  نمهب ،  کینیلک 22  یلپ  رهشرذا  هچوک  شبن  - یدازآ خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6638090-021  ، 66380950-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66380950-021 :: 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

HDMIHDMI لباک   لباک دروک -  -  دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757
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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 " ) " ) 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 " ) " ) 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

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب ناسانشراک  دات  دروم  کناب  لحم  برد  لیوحت  یتسویپ و  طیارش  قبط  ریذپ  سردآ  ریگدزد  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001064000082 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
امزآ هدننک  هضرع  عجرم  نف  اراک  شرتسگ  امزآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  نتراک   AG-PAL-100-P لدم نکاما  ریگدزد  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

نف اراک  شرتسگ 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب ناسانشراک  دات  دروم  کناب  لحم  برد  لیوحت  یتسویپ و  طیارش  قبط  ریذپ  سردآ  ریگدزد  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: 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 " ) " ) video wallvideo wall  " " 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

هب6092677 دات و   ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ .  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد   video wall
.دامن یراذگراب  یتساوخرد  زوجم  هارمه 

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریذپ ریذپ سردآ   سردآ ریگدزد   ریگدزد هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  رودص   . وش زاب  پچ  ددع  وش 6  زاب  تسارددع  12  . تسویپ تاصخشم  اب  رارف  بردددع  18 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000242 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   110x210 cm داعبا یدالوف  سنج   E90 لدم هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66282070-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ رودص   رودص  . . وشوش زاب   زاب پچپچ   ددع   ددع   66 وشوش   زاب   زاب تسارددع   تسارددع 1212  . . تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رارف   رارف بردددع   بردددع 1818 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 5959
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ناهفصا ناتسا  نیئان  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایه دنرب   FE36 ییولیک قیرح 6  افطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگلیوحت نیئان  هبعشرد  الاک  هارمه  هب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  یهاوگ  روتکاف و  لصا 

1101092342000010 زاین :  هرامش 
نیئان هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دارآ هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس  ایاب  یتراجت  مان   kg 6 یزلف لوسپک  یا  هناوتسا  لکش  قیرح  افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
نابآ نامتخاس 
لوسپک 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تخادرپ  لباق  امرفراک  دات  نان و  هبعش  لحم  رد  لیوحت  زا  سپ  نآ  هجو  دشاب و  یم  نان  رهش  الاک  هئارا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

.ددرگ مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  مالعا  تمیق 

8391813781 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نازابناج خ  خ  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46252611-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46256057-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000268 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33537088-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

قیرح6092762 زاگ و  مالعا  یاه  متسیس  هحفص 11)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

وش6092784 زاب  پچ  ددع  وش 6  زاب  تسارددع  12  . تسویپ تاصخشم  اب  رارف  بردددع  18 دادعت
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  رودص  .

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6092938 افطا  لوسپک  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6092983 زا  یریگشیپ  یاهمتسیس  هژورپ  هحفص 23)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا6093018 مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم  هب  زاین 
قیرح

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.دشاب6093106 یم  تسویپ  هب  زاین  هحفص 11)حرش  قیرح  ( قیرح

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   زاین   زاین حرش   حرش 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 61 ھحفص 44 
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکتد ددع  کی  دیرخ  لباترپ و  یژولویدار  هاگتسد  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000067 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییامنهار 09183740248 هنوگ  ره  تهج  هدوتس  سدنهم  هرامش  تسویپ .  لیاف  قبط  تاصخشم   . هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681764115 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  ملعم  نابایخ  یاهتنا  زقس  ناتسدرک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218113-087  ، 36230464-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230463-087 :: 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

روتکتد6092682 ددع  کی  دیرخ  لباترپ و  یژولویدار  هاگتسد  هحفص 45)ءاقترا  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

ریذپ6093142 سردآ  ریگدزد  هحفص 38)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

روتکتد روتکتد ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ وو   لباترپ   لباترپ یژولویدار   یژولویدار هاگتسد   هاگتسد ءاقترا   ءاقترا 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 61 ھحفص 45 
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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 دادعت  44   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

6092688( ناتسلگ ) تلوب ماد و  هحفص 38)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6092959HDMI لباک دروک -  چپ  هکبش  لباک  هتسبرادم -  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  هحفص 38)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاس6093252 هریخذ  زکارم  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6093313 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 61 ھحفص 46 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000126000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093294 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیک رگپاچ ، دروبیک ، سوام و  روتینام ، لماش  تازیهجت  یدادعت  دیرخ  هب  تبسن  درادرظنرد  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  مادقا  هصقانم  قیرط  زا  یپک  هاگتسد  رکیپسا و  روتکژورپ ، اتید  ،

یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
، دروبیک سوام و  روتینام ، لماش  تازیهجت  یدادعت  دیرخ  هب  تبسن  درادرظنرد  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دیامن مادقا  هصقانم  قیرط  زا  یپک  هاگتسد  رکیپسا و  روتکژورپ ، اتید   ، سیک رگپاچ ،

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
، رگپاچ دروبیک ، سوام و  روتینام ، لماش  تازیهجت  یدادعت  دیرخ  هب  تبسن  درادرظنرد  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  نیمضت :  تاحیضوت 

.دیامن  مادقا  هصقانم  قیرط  زا  یپک  هاگتسد  رکیپسا و  روتکژورپ ، اتید   ، سیک
14:00 تعاس : 1401/12/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یلامش  مایخ  شبن  ماما  نابایخ  هیمورا   ، 5713715765 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یبرغ ناجیابرذآ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: 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

6093294، روتینام هدامآ ، سیک  لماش  تازیهجت  یدادعت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رکیپسا روتکژورپ و  اتید  رگباچ و  دروبیک ،  ، سوام

هحفص 47) روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

وو روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید وو   رگباچ   رگباچ دروبیک ،  ،  دروبیک ،، سوام سوام روتینام ، ، روتینام هدامآ ، ، هدامآ سیک   سیک لماش   لماش تازیهجت   تازیهجت یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
رکیپسا رکیپسا

6363

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 " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار تس  15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
h510m-c دروبردام
cpu:cori3 10100

ram:ddr4 8g
1tb: دراه

asus رتیار
530 نیرگ : رواپ

1101001554000415 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   RP-KDRIVER لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 15 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164910-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

6092964asus رتیار  1tb: دراه  h510m-c cpu:cori3 10100 ram:ddr4 8g دروبردام هنایار  تس  15
530 نیرگ : رواپ

هحفص 48) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6093252 هریخذ  زکارم  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ  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

زا6092926 ) هجرد هیواز 180  یرتم و  موب 4  یاراد  ، راد سنف  راد ، تومیر  دنب  هار  هاگتسد  کی  هب  زاین 
( دیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 32) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

530530 نیرگ نیرگ :: رواپ رواپ   asusasus رتیار رتیار   11 tbtb :: دراه دراه   h510m-c cpu:cori3 10 100  ram:ddr4 8gh510m-c cpu:cori3 10 100  ram:ddr4 8g  دروبردام دروبردام هنایار   هنایار تستس   1515 ناونع : : ناونع 6464
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

یزاس6093335 نغور  هاگشیالاپ  یراحتنا  دض  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یاهمتسیسیسدنهم  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   ABB یلاتیجید ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001178 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تعنص ورین  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS AG هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   SIREC D لدم ردروکر  ریگ  هزادنا  تابث  الاک :  مان 

اتکی
ددع 2 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

ردروکر6092855 ریگ  هزادنا  هحفص 49)تابث  ردروکر  ( ردروکر

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

ردروکر ردروکر ریگ   ریگ هزادنا   هزادنا تابث   تابث ناونع : : ناونع 6565
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  اب  قباطم  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000827 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

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

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

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا اباب   قباطم   قباطم رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 6666
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روشک یکشزپماد  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6093020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003372000038 زاین :  هرامش 

یکشزپماد هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  یتساوخرد  مالقا  - 1 - 

.دیئامن دراو  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  مالقا  همه ی  یارب  یداهنشیپ  لک  غلبم  ناونعب  ار  غلبم  کی  اهنت  -2
.دامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  نفلت  هرامش  رکذ  رهم و  اب  هارمه  ار  روتکاف  امتح  - 3

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715848345 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  - مج ماج  راولب  ( تفن  ) نارادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38358864-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38355633-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 6767
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم زا  سپ  یسیاب  تسویپ  لیاف  هیلک  تیاعر  ، ناتسرل ناتسا  هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  رورس  قاتا  زیهجت  یزاسزاب و  یارج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش یراذگراب  هناماس  رد  تکرش  ئاضما  و 

1101001345000050 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813763761 یتسپ :  دک  کناب ،  هار  راهچ  هر - )  ) ینیمخ ماما  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323101-066  ، 33301107-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305417-066 :: 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

رورس6092679 زودنیو  لماع  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6092960 دانسا  اب  قباطم  رورس  هحفص 49)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس6093020 هحفص 49)دراه  رورس  ( رورس

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

کناب6093040 تیریدم  نامتخاس  رورس  قاتا  زیهجت  یزاسزاب و  هحفص 49)یارج  رورس  ( رورس

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

.دشاب6093106 یم  تسویپ  هب  زاین  هحفص 11)حرش  قیرح  ( قیرح

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

کناب کناب تیریدم   تیریدم نامتخاس   نامتخاس رورس   رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   یزاسزاب   یزاسزاب یارج   یارج ناونع : : ناونع 6868
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLOW INDICATOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004817 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
FLOW-TRONIC هدنزاس عجرم   FLOW-TRONIC یتراجت مان   PELICAN لدم لباترپ  یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

رهم جنس  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -1 :: 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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148423 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
pt1000 روسنس یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/13 نایاپ :  خیرات 

:: 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

لباترپ6092676 یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  هحفص 52)روسنس  روسنس  ( روسنس

لباترپ لباترپ یسیطانغمورتکلا   یسیطانغمورتکلا بآبآ   نایرج   نایرج تعرس   تعرس یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6969

pt1000pt1000 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 7070

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

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

زاگ6092948 هحفص 23)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6093442pt1000 هحفص 52)روسنس روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هپس کناب   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  تروپ  چیئوس 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004351000039 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 

.دشاب هتشاد  ههام  لقادحو 24  ربتعم  یتناراگ 
.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دش هداد  دهاوخ  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  ینف  تاصخشم  تریاغم  تروصرد 

5615784835 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33263318-045  ، 33727286-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33727286-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تروپ   تروپ   3232 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  زاین  دروم  یا  هنایار  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000018 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   HUA WEI یتراجت مان   S5328C-EI-24S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

فدص تراجت  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M1132 MFP لدم هراک  هس  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان  ( AIO AE2410(i7 لدم  All in One هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ هرامش 09365611852  اب  سامت  یگنهامه  تهج  دنجریب و  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  هدننک و  نیمات  هدهع  رب  یلاسرا  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تسیل  مالقا  قبط  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ریلد و 

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430202-056  ، 32430203-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430201-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P4P4  هنایار هنایار سیک   سیک - - All in OneAll in One هنایار   هنایار -- هراک هراک هسهس   یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ هنایار - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7272

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460316 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تیمیل  یراتور  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCCPP-106-122 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6093368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف چیئوس  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

یتسویپ6092773 ینف  تاصخشم  قباطم  تروپ  هحفص 54)چیئوس 32  چیئوس  ( چیئوس

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل یراتور   یراتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

راشف راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7474

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 " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6092780 هحفص 27)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6092915 چیئوس  هحفص 17)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ6092948 هحفص 23)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6092997- یرونربیف دروکچپ  هکبش - کر  سکاب  تنوم - کر  یرونربیف  لنپ  چپ  هکبش - چیئوس  دیرخ 
یرون ربیف  لدبم  یرونربیف - لیتگیپ 

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6093073P4 هنایار سیک  - All in One هنایار - هراک هس  یرزیل  رگپاچ  هنایار - هکبش  اتید  هحفص 54)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6093228 تیمیل  یراتور  هحفص 54)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

راشف6093368 هحفص 54)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

6093185( سنارفنک وئدیو  سیورس  ) یریوصت یتوص و  هدنز  هحفص 17)طابترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " 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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ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 4  هب  تسویپ  ینف  تاصخشم  حرش  هب  گنیروتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091040000043 زاین :  هرامش 

ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد دادعت 4  هب  تسویپ  ینف  تاصخشم  حرش  هب  گنیروتینام  هاگتسد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ 

دشابیم 01732450415 هدنرب  تکرش  هدهع  هب  ناتسرامیب  برد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

4916935697 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32450415-017  ، 32423888-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32450415-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6092865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG روتینام هاگتسد   40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001143000042 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk430 hb لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 512 و 507  051  - 37625201-3 سانشراک :  نفلت  تسویپ  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قباطم   LG روتینام هاگتسد   40 هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.مراهچ هقبط  مایخ 29  شبن  مایخ  راولب  دهشم  سردآ : 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  روما  تیریدم  نامتخاس  مایخ 29 -  شبن  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9185837659

37680106-051  ، 37625201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37663771-051 :: 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

گنیروتینام6092744 هحفص 57)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

یتارباخم6092823 یاه  سیورس  یرون و  ربیف  هکبش  تهج  گنیروتینام  تاموزلم  هحفص 38)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6092865LG روتینام هاگتسد  هحفص 57)40  روتینام  ( روتینام

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

یراوید6093205 تکارب  هیذغت -  عبنم  هارمه  هب  یتعنص -   LED رگشیامن  - pack هچراپکی هحفص 13)هنایار  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6093294، روتینام هدامآ ، سیک  لماش  تازیهجت  یدادعت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رکیپسا روتکژورپ و  اتید  رگباچ و  دروبیک ،  ، سوام

هحفص 47) روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

LGLG روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   4040 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   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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " 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

6092959HDMI لباک دروک -  چپ  هکبش  لباک  هتسبرادم -  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  هحفص 38)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6093313 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زادرپدوخ6092640 هاگتسد  یرازفا 700  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6092679 زودنیو  لماع  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زادرپ6092822 دوخ  هاگتسد  یرازفا 520  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6093185( سنارفنک وئدیو  سیورس  ) یریوصت یتوص و  هدنز  هحفص 17)طابترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنرب6093188 زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 2000  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ 
HYOSUNG

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهد6093295 تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 1208  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ6093296 یرادهگن و  سیورس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
زادرپدوخ هاگتسد  یرازفا 740  مرن  یرازفا و  تخس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ6093298 یرادهگن و  سیورس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
زادرپدوخ هاگتسد  یرازفا 320  مرن  یرازفا و  تخس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ6093304 یرادهگن و  سیورس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
زادرپدوخ هاگتسد  یرازفا 360  مرن  یرازفا و  تخس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا 6093306700 مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
زادرپدوخ هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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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

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

یرازفا 6093309520 مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
زادرپدوخ هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا 60933122000 مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
زادرپدوخ هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ6093314 یرادهگن و  سیورس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
زادرپدوخ هاگتسد  یرازفا 1540 مرن  یرازفا و  تخس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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