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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 43

140 1140 1 ریت   ریت   11 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4848))
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 44
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( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( مود تبون   ) یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/04/02  هبنشجنپ  زور  زا   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 19 

ناهیک  :: عبنم هخرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 11  ات  رثکادح   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383664 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 12   - 1401/04/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یفیک یبایزرا  هارمه  هب   ) فیعض 2*6 راشف  یسم  لباک  رتم  دیرخ 350  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یفیک یبایزرا  هارمه  هب  زاف (  زافکت و 3  یروتاینیم  دیلک  دیرخ 

( یفیک یبایزرا  هارمه  هب  ( ) ماهف 1  ) میقتسم لاصتا  هفرعت  دنچ  زاف  لاتیجید 3  روتنک  هاگتسد  دیرخ 1000 
 ( یفیک یبایزرا  هارمه  هب  باعشنا ( ) بصن   ) رادهگندوخ تالآ  قاری  دیرخ 

هب هیذغت (  نامرف و  لباک  و  ( PT  ) هیذغت روتامروفسنارت   - مدوم اب RTV و  لرتنک  ولبات  رنوسکس  کنات  لماش   ) رود هار  زا  لرتنک   SF6 یزاگ ییاوه  رنویسگس  دیرخ 
 ( یفیک یبایزرا  هارمه 

 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 545.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  تاکرادت  روما  ...ا  بزح  نابایخ  زا  دعب  رزخ ، راولب  ، یراس سردآ  لیوحت :  :: سردآ سردآ
ناردنزام ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  تاکرادت  روما  ...ا ، بزح  نابایخ  زا  دعب  رزخ ، راولب  یراس ، : هصقانم دانسا  ییاشگزاب  لحم 

01133405121 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.tender.tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاف زاف لاتیجید  33   لاتیجید روتنک   روتنک هاگتسد   هاگتسد   10001000 دیرخ   دیرخ زاف   - - زاف وو  33   زافکت   زافکت یروتاینیم   یروتاینیم دیلک   دیلک دیرخ   دیرخ - -   66 ** 22 فیعض   فیعض راشف   راشف یسم   یسم لباک   لباک رتم   رتم   350350 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ....  .... وو ( ( 11 ماهف   ماهف  ) ) میقتسم میقتسم لاصتا   لاصتا هفرعت   هفرعت دنچ   دنچ

11
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نارهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004896000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384131 :: هرازه هرازه :: 1401/04/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیعبرا  گنیکراپ  ددرت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  نارهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیعبرا  گنیکراپ  ددرت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
8,593,936,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   439,696,800 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/07/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیعبرا گرزب  گنیکراپ  نارهم - رهش  نارهم - ناتسرهش  مالیا - ناتسا   ، 6991814619 یتسپ :  دک  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک - یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم تیاغل 1401/04/20عبنم  1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  537/500/000 نیمضت غلبم   CONTROL VALVE FOR H 1501 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   5/500/000/000 نیمضت غلبم  نایورپ  یریگراب  یوزاب 

لایر  نیمضت 5/500/000/000  غلبم  نلیپورپ  یریگراب  یوزاب 
لایر نیمضت 1/650/000/000  غلبم   ULTRA WAVE

لایر  نیمضت 750/000/000  غلبم   EJECTOR
لایر نیمضت 2/950/000/000  غلبم   P/F TOURBO COMPRESSOR

لایر  نیمضت 1/600/000/000  غلبم   JOINT
لایر نیمضت 750/000/000  غلبم   SET OF 286 STEE U-TUBE

VDHG 7/150/000/000 لباک عاونا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  الاک  هرادا  هاگشیالاپ - یلصا  هازورد  بنج  دور - دنورا  هیشاح  نادابا   :: سردآ سردآ

KLHFV 061-53229815 06153183781 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR-WWW.ABADAN-REF.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیکراپ گنیکراپ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 22

...و ...و نایورپ   نایورپ یریگراب   یریگراب یوزاب   یوزاب  -  - CONTROL VALVE FOR H 150 1CONTROL VALVE FOR H 150 1 ناونع : : ناونع 33

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

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

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

2001092288000243 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383984 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا ) زاف   ) مالسا نایئادف  یوک  رد  عقاو  یرادا  یاهنامتخاس  هعومجم  یزاس  نمیا  تهج  یناشن  شتآ  متسیس  ثادحا  م م/01/0086  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بونج  زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لوا ) زاف   ) مالسا نایئادف  یوک  رد  عقاو  یرادا  یاهنامتخاس  هعومجم  یزاس  نمیا  تهج  یناشن  شتآ  متسیس  ثادحا  م م/01/0086  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
33,666,682,120 یلام :  دروآرب 

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

13:00 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کراپ 4 مالسا  نایئادف  یوک  زاوها   ، 6173854579 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس هعومجم   هعومجم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یناشن   یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/4/4  زا   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/4/14  زا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ON/OFF VALVE نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FLOW INDICATOR

UPS
LINE PIPE

SPARE PARTE FOR GAS DETECTOR F&G
تیلپسا  رلوک 

تسیلاتاک ظفاحم 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 111  قودنص  نادابآ -  تفن  شیالاپ  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  لاسرا :   :: سردآ سردآ
بنج دور - دنورا  هیشاح  نادابآ -  : داهنشیپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن  سامت و  تاعالطا 

نادابآ تفن  شیالاپ  تکرش  الاک  هرادا  هاگشیالاپ -  یلصا  هزاورد 

06153183781 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.ABADAN- REF.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

06153229815 :: 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  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SPARESPARE تسیلاتاک -  -  تسیلاتاک ظفاحم   ظفاحم تیلپسا   - - تیلپسا رلوک   رلوک  -  - ON/OFF VALVE -  FLOW INDICATOR ON/OFF VALVE -  FLOW INDICATOR -  UPS -  LINE PIPE-  UPS -  LINE PIPE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع
PARTE FOR GAS DETECTOR F&GPARTE FOR GAS DETECTOR F&G

55

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 08:00هرامش ریت 1401   4 هبنش ، خروم  زا  دانسا   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17:00 ریت 1401   11 هبنش ، خروم  ات 

tamin.mci.ir :: عبنم تعاس 00:00عبنم ریت 1401   25 هبنش ،  - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383472 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  سار   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هچراپکی کار  ددع  لمح 600  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک دیلوت  یاهتکرش  زا  یلایر  یا 100 % هلحرم  ود  ماع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ   3kw لوژام اب 6   Indoor 18kw ریافیتکر کار  هاگتسد  دیرخ 600  دراد  رظن  رد 

دادرارق و حرط  هصقانم ، طیارش  ساسا  رب  هصقانم و  عوضوم  تالوصحم  دیلوت  هنیمز  رد  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  زا  زوجم  یاراد  طیارش  دجاو  یلخاد 
.دناسرب ماجنا  هب  تسویپ  مئامض 

تروص هب  تسیاب  یم  هک  دشابیم  لایر  غلبم 48،300،000،000  لداعم  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  انمض  لایر -  دانسا 1100000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوش و ...  هئارا  هدش  نیمضت  یکناب  کچ  ای  یکناب و  همان  تنامض 

یبال هناخریبد  هارمه ، جرب  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ

81712505  - 81712590  - 81716329 :: نفلت :: tamin.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: h.ghabileh@mci.ir s.mardani @mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tci.ir :: عبنم 20/04/1401عبنم خروم  14 تعاس  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس تاطابترا  هکبش  یرادهگن  یراکنامیپ  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

33kwkw لوژام   لوژام   66 اباب     I ndoor 18kwIndoor 18kw ریافیتکر   ریافیتکر کار   کار هاگتسد   هاگتسد   600600 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراکنامیپ   یراکنامیپ ناونع : : ناونع 77

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/04/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه لباک  هکبش  یرادهگن  یراکنامیپ  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

اپیاس وردوخ  عیانص  یروآون  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 03-07-د/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ServerFarm2  ) زاس هریخذو  رورس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  تازیهجت و  دیرخ  دراد  رظن  رد  اپیاس  وردوخ  عیانص  یروآون  تاقیقحت و  زکرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  هصقانم ، دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قباطم  ار  دوخ  زاین  دروم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.airicsaipa.comنفلت 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

تسارح5383726 گنیروتینام  زکرم  قاتا  یزاس  هدامآ  مالقا و  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییاوه ییاوه لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراکنامیپ   یراکنامیپ ناونع : : ناونع 88

(( ServerFarm2ServerFarm2  ) ) زاس زاس هریخذو   هریخذو رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

2001004896000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384126 :: هرازه هرازه :: 1401/04/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرب  هنایاپ  ددرت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  نارهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تکرب  هنایاپ  ددرت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
8,000,190,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   400,009,500 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/07/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یربرفاسم هنایاپ  فرطب  یزرم  هداج  نارهم -  رهش  نارهم - ناتسرهش  مالیا - ناتسا   ، 6991814619 یتسپ :  دک  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  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

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/3/31هرامش حبص  تعاس 8  زا  دانسا   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم رصع  تعاس 6  یلا 

تمص شرتسگ   :: عبنم حبصعبنم تعاس 8   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384199 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/04/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رتاوگ  راهباچ -  راهباچ و  کسار  زابرس -  رهشناریا -  شاخ ، رهشناریا  یاهروحم  رد  یسرجوین  بصعت  لحم و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 104.000.000.000  غلبم  - 

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 
تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   WWW.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )

.دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا  تفایرد  لایر -  نیمضت 5.300.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسیس و ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشناریا  رهش  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  تاکاپ : لیوحت   :: سردآ سردآ
هرادا هناخریبد  ناتسچولب 

3-05437220851 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایاپ هنایاپ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

اهروحم اهروحم ردرد   یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 111 1

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش هبنش 1401/3/31  هس  زور  تعاس 13:30  زا   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک زور  تدم 7  هب  خروم  هبنش  هس  زور  تعاس 13:30 

هعسوت رصع   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13:30  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384438 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار  هبنشود  زور   - 1401/04/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   1.205.588.372.380 غلبم :  هب  ییدروارب  اب  باتفا  یراجت  عمتجم  لیمکت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   18.000.000.000 غلبم :  هب  یدروارب  اب  روتارنژ  لزید  هاگتسد  ود  دیرخ 

لایر  21.574.507.707 غلبم :  هب  یدروارب  اب  رازاب  زیخ  هثداح  طاقن  تمرم 
لایر   18.020.000.000 غلبم :  هب  یدروارب  اب  یکیفارت  مئالع  ندیچرب  بصن و  یرادهگن 

لایر   60.280.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900.000.000 نیمضت :  غلبم 

لایر  1.079.000.000 نیمضت :  غلبم 
لایر  901.000.000 نیمضت :  غلبم 

:: سردآ سردآ

3-33136091-086 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ5384131 ددرت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  هحفص 4)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایاپ5384126 ددرت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  هحفص 9)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مئالع مئالع ندیچرب   ندیچرب وو   بصن   بصن یرادهگن   یرادهگن رازاب -  -  رازاب زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تمرم   تمرم روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ یراجت -  -  یراجت عمتجم   عمتجم لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
یکیفارت یکیفارت

1212

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

دیدجت مود  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/1  دانسا  تفایرد   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383726 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/04/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  تسارح  گنیروتینام  زکرم  قاتا  یزاس  هدامآ  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 1.400.000.000  یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  هب  زیراو  ای  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ترازو  هناخریبد  فلا  تکاپ  یروضح  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
هناخ ترازو  تاسلج  رالات  ییاشگزاب 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383980 :: هرازه هرازه :: 1401/04/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راب  هنایاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راب  هنایاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
24,940,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,247,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/07/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  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

تسارح تسارح گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم قاتا   قاتا یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

راب راب هنایاپ   هنایاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  هاگیاپ  رد  مان  تبث  زا  سپ  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384192 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دبیم ناتسرهش  روتنک  تئارق  - 

زیرهم 1401  یناسربآ  هکبش  هعسوت  زیرهم  بآ  هکلف  ریش  هچضوح  ثادحا  هکبش و  یراذگ  هلول  - 
دزی  ناتسا  حطس  رد  بآ  یاه  هنومن  یور  شیامزآ  ماجنا  یرادرب و  هنومن  تامدخ  - 

sbr شور هب  دزی  رهش  بالضاف  هناخ  هیفصت  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  تایلمع  - 
یهگآ  لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

-

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق رتفد  یناشاک ،  هللا  تیآ  نابایخ  دزی ، رهش  رد  عقاو  رازگ  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
زارگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

داتس نامتخاس  رد  عقاو  امرفراک  تاسلج  قاتا  لحم  ییاشگزاب 

03531643249 :: نفلت :: iets.mporg.ir abfayazd.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایاپ5384126 ددرت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  هحفص 9)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنیکراپ5384131 ددرت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  هحفص 4)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بآبآ هکلف   هکلف ریش   ریش هچضوح   هچضوح ثادحا   ثادحا وو   هکبش   هکبش یراذگ   یراذگ هلول   هلول روتنک - - روتنک تئارق   تئارق یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیحم یاه  هتسب  هیهت  هاگراک ، یرازگرب  دنتسم ، تخاس  ) یتسیز طیحم  داوس  هعسوت  هزوح  رد  یشزومآ  یوتحم  دیلوت  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط  ...و ) یفارگ  نشوم  تخاس  یتسیز ،

1101000121000054 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ رارق  رظن  دم  هعلاطم و  یتسیاب  هک  دشابیم  دوجوم  یتسویپ  یاهلیاف  رد  تاحیضوت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618891113 یتسپ :  دک  کی ، / کالپ  زوریناوه  راولب  لوا  رتمولیک  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31218032-034  ، 31218000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32810503-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .تسویپ  تساوخرد  قباطم   VPN سیورس یرارقرب  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007001000137 زاین :  هرامش 

صاخ یماهس  نادمه  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   NSG1 لدم هکبش   VPN هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .تسویپ  تساوخرد  قباطم   VPN سیورس یرارقرب  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515914478 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لاوحا - تبث  هرادا  بنج  همیب - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38219872-081  ، 38219871-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38219870-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیحم طیحم یاه   یاه هتسب   هتسب هیهت   هیهت هاگراک ، ، هاگراک یرازگرب   یرازگرب دنتسم ، ، دنتسم تخاس   تخاس )) یتسیز یتسیز طیحم   طیحم داوس   داوس هعسوت   هعسوت هزوح   هزوح ردرد   یشزومآ   یشزومآ یوتحم   یوتحم دیلوت   دیلوت حرط   حرط ناونع : : ناونع
(( ...و ...و یفارگ   یفارگ نشوم   نشوم تخاس   تخاس یتسیز ، ، یتسیز

1616

VPNVPN  سیورس سیورس یرارقرب   یرارقرب تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  تهج  سوریو  یتنآ  سنسیال  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003540000013 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   CD سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدیدرگ و  هدننک  نیمات  زاجم  یاضما  رهم و  هب  روهمم  تسیاب  یم  مالعتسا  دانسا  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
** تسا یمازلا  موینیتالپ  یگدنیامن  ندوباراد  رب  لاد  کرادم  هیارا  **

3519834895 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یزاس  رهشو  هار  لک  هاردا  ملعم  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33433635-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ یدقن  تروصب  هلاسکی  دادرارق  رورس  درادناتسا  نژرو  تنیالک  اب 50   eset سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090941000019 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ ظاحل  روتکاف  رد  دیرخ  تردق  ظفح  ناوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ظاحل  روتکاف  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
09187911052

6715847175 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  زکرم  امیسوادص  مج - ماج  راولب  هاپس -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38358001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38351030-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژرو نژرو تنیالک   تنیالک   5050 اباب     eseteset سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام دانسا  زا  ملیفورکیم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000027 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یگتسشنزاب همیب و  هوجو  نیمات  زجب  یلام  تامدخ  یبنج  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

گرب 500000 دادعت : 
1401/04/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  گرب  دانسا 500000  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام دانسا   دانسا زازا   ملیفورکیم   ملیفورکیم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیابرذآ متسیس  ناراکمه  تکرش  طسوت  هدش  هئارا  لاوما و ...  قوقح  تخادرپ  تفایرد   ، نویساموتا یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 نایرج  رد  قرش 

1101000154000010 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتایلام هرواشم  یسرباسح و  یرادرتفد و  یرادباسح ، یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/04/05 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایرج رد  قرش  ناجیابرذآ  متسیس  ناراکمه  تکرش  طسوت  هدش  هئارا  لاوما و ...  قوقح  تخادرپ  تفایرد   ، نویساموتا یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401

5613943386 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یمالساداشراو  گنهرف  لک  هرادا  یرهطم -  دیهش  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232702-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232702-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5383740pc زکرم ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  نیبرود و  بصن  هحفص 47)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نویساموتا نویساموتا یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  ات  خیرات 1401/4/16  زا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

dargah.parspc.net :: عبنم خرومعبنم تعاس 18  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتا لاصحتسا  دحاو  تیاسفآ  قرب  تسپ  یرارطضا  روتارنژ  لزید  یلرتنک  متسیس  یاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همانتنامض 700.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5383538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / هلر عاونا  تراک و  لرتنک  متسیس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003105 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 1053 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / هلر عاونا  تراک و  لرتنک  متسیس  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتا ناتا لاصحتسا   لاصحتسا دحاو   دحاو تیاسفآ   تیاسفآ قرب   قرب تسپ   تسپ یرارطضا   یرارطضا روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید یلرتنک   یلرتنک متسیس   متسیس یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 2222

هلر هلر عاونا   عاونا وو   تراک   تراک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CDT-10MXB کتوف روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005027000141 زاین :  هرامش 

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
CDT-10MXB کتوف روسنس  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  250 دادعت : 

1401/04/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09122130817 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631714191 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  هاگشناد  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77330175-021  ، 88466200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CDT- 10MXBCDT- 10MXB  کتوف کتوف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکع قبط  ییاوه  زاب  دیلک  صوصخم  سنمیز  هتسب  کی  زاب و  ود  یکمک  تکاتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897000470 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
اند همرآ  رذآ  نایل  هدننک  هضرع  عجرم  روتایدار  ناریا  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   SC9-63 لدم یسیطانغم  یترارح  دیلک  یکمک  تکاتنک  الاک :  مان 

نتراک 6 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق لاطبا  ثعاب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب و  یم  ناتسرامیب  رابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  ود  هیوست  نامز  ددرگ -  یم  یداهنشیپ 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه ییاوه زاب   زاب دیلک   دیلک صوصخم   صوصخم سنمیز   سنمیز هتسب   هتسب کیکی   وو   زاب   زاب ودود   یکمک   یکمک تکاتنک   تکاتنک ناونع : : ناونع 2525

یقرب یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دنشابیم ، هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  اضاقت 0034056 (  هرامش  هب  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985001977 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا بانب  هدننک  هضرع  عجرم   BECO یتراجت مان   in 3 زیاس درگ  حرط  یمومع  دربراک   LED یرون دوید  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 18 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارادمان زاگ  ورتپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وبلا  یتراجت  مان   bar 100 راشف  in 6 زیاس یدالوف  سنج  هجرد  ییوناز 90  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z7138 لدم  PLC هاگتسد هعطق  گالپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z7128 لدم  PLC هاگتسد هعطق  گالپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNCS DCI لدم گنیروتینام  هاگتسد   cm 90 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ورین لرتنک  نارآ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LS یتراجت مان   TS630 لدم  A 630 نایرج تدش  تکپمک  رکیرب  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نامرآ ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   7VK87 لدم رکیرب  تیریدم  یتظافح  هلر  الاک :  مان 
ایوپ

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

تعنصرایزام هدننک  هضرع  عجرم   CLAO70120 لدم یموینیمولآ  سنج  ورین  لاقتنا  طوطخ   mm 120-70 رطق اب  میس  تهج  چیپ  ود  یهار  نیب  پملک  الاک :  مان 
لباب

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

نف نایمه  هدننک  هضرع  عجرم  نف  نایمه  یتراجت  مان   HRTP01 لدم گالپ  تست  لانیمرت  کولب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دنشابیم ، هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  اضاقت 0034056 (  هرامش  هب  یقرب  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5384184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CHARACTER TYPE: LCD 4*40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MODEL: TM404AD

06153183711
1101092179000284 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  . DELTA ELECTRONIC Co هدنزاس عجرم   in 7 زیاس  DOP-B07S201 لدم تاجناخراک  دیلوت  طخ  دربراک  یتعنص   LCD روتینام الاک :  مان 

HMI-HUMAN MACHINE INTERFACE یتراجت مان  روپ  تلادع  دیمح 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CHARACTER TYPE: LCD 4*40CHARACTER TYPE: LCD 4*40 ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بانیم نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5384358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرک کشزپنادند  بطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090571000066 زاین :  هرامش 

بانیم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ینیسح اضردمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم   MATRIX یتراجت مان   RX377 لدم بآ  پمپ  کیتاموتا  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/04 زاین :  خیرات 

ورین دلوم  داحتا  هدننک  هضرع  عجرم  ابیت  لماک  مانید  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/04/04 زاین :  خیرات 
بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981773591 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  هرادا  یور  هب  ور  رویرهش  نابایخ 17  تیالو  نادیم  بانیم  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225512-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223286-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرک ناگرک کشزپنادند   کشزپنادند بطم   بطم ناونع : : ناونع 2828

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   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5384375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146328 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

کیتامونپ کرحم  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/14 عورش :  خیرات 
1401/01/24 نایاپ :  خیرات 

1401/04/10 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتامونپ کیتامونپ کرحم   کرحم ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نپاژ تخاس  لدم 5300  اتیکام  ینیزنب  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003504000067 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   POWER BLOWER هدنزاس عجرم   EB700A لدم ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/04/10 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  ددرگ  لاسرا  تمیق  داهنشیپ  رظن  دروم  لدم  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09175714661 نفلت  لک  هرادا  نیا  ناسانشراک  دات  زا  دعب  دقن  تروص  هب  تخادرپ 

( نپاژ تخاس  لدم 5300  اتیکام  ینیزنب  هدنمد  )

7591653697 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  نامزاس  - تارادا عمتجم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380270-074  ، 33334442-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334383-074 :: 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

53005300 لدم   لدم اتیکام   اتیکام ینیزنب   ینیزنب هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 3030

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   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5383828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150465 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

قیرح ءافطا  تازیهجت  داوم و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/09 عورش :  خیرات 
1401/01/12 نایاپ :  خیرات 

1401/04/06 دیدمت :  خیرات 

:: 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

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

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

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

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

5383956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  اضاقت  مالقا  قیقد  تیئور  تهج  هباشم ،  دک  ناریا  زاگ  ، بایدر  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003113 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  زاگ  بایدر  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف  .دوش  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  یالاک  حرش  هدهاشم  تهج  هباشم ، دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم 

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت وو   داوم   داوم ناونع : : ناونع 3131

زاگ زاگ بایدر   بایدر روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 57 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v8ehcfjfhj67d?user=37505&ntc=5383828
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5383828?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vqns863f9n2wf?user=37505&ntc=5383956
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5383956?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش و  قبط   FLAME DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000138 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلعش روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: 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

FLAME DETECTORFLAME DETECTOR ناونع : : ناونع 3333

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

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

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

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

5384267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  یاههاگتسیا  کیتاموتا  یتسد و  قیرح  افطا  یاهلوسپک  یرادهگن  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000303 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هلاس  کی  دادرق  تروص  هب  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرورض  جدننس  رد  یعامتجا  نیمات  باسح  صافم 

دریذپ ماجنا  کیتاتسا  وردیه  تست 
دشابیم یلصف  نایاپ  تروص  هب  تخادرپ 

ددرگ هناماس  رد  داهنشیپ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف 
ینموم 33285860 سدنهم  یاقآ 

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

36217585-087  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/42 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/03/31  تلهم   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات زکارم  هدودحم  رد  یکنرت )  ) FAT رد یزاسون  تایلمع  یارجا  حرط  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

کیتاموتا کیتاموتا وو   یتسد   یتسد قیرح   قیرح افطا   افطا یاهلوسپک   یاهلوسپک یرادهگن   یرادهگن وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3434

هعبات هعبات زکارم   زکارم هدودحم   هدودحم ردرد   یکنرت ) ) یکنرت  ) ) FATFAT ردرد   یزاسون   یزاسون تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا حرط   حرط ناونع : : ناونع 3535

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/03/31  تلهم   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکنرت همین   ) یربکا دیهش  تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  تیاس 0634  لوا  هارمه   BTS حرط 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

نارهت ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/43 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/03/30  تلهم   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکنرت  ) نارهت هقطنم 7  لک  هرادا  هعبات  زکارم  تهج   FTTH نیکرتشم یبارخ  عفر  تایلمع  یارجا  حرط  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

تارباخم تارباخم زکرم   زکرم هدودحم   هدودحم ردرد   تیاس  06340634   تیاس لوا   لوا هارمه   هارمه   BTSBTS حرط   حرط ناونع : : ناونع 3636

هعبات هعبات زکارم   زکارم تهج   تهج   FTTHFTTH  نیکرتشم نیکرتشم یبارخ   یبارخ عفر   عفر تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا حرط   حرط ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یم  لاطبا  ریغ  یاهدنرب  تسا ، دات  دروم  وکیات  دنرب  طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: یتساوخرد دادعت 

یرتم ددع 10   20
یرتم ددع 15   10
یرتم ددع 20   10

1101005660000009 زاین :  هرامش 
یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک  دیشر  یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   CAT6A لدم  m 10 لوط  FTP هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602206-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTPFTP  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازخا 005 تخادرپ  (- tl-wn822n (n300 کنیل یپ  یت  هکبش  تراک  رتنیرپ   usb تروپ یاراد   - kvm dlink 2port تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003287000054 زاین :  هرامش 

سراف یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
یناب هاش  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-WN لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/04 زاین :  خیرات 

هدازدمحا ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   DLINK یتراجت مان   KVM لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/04/04 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ازخا 005 تخادرپ  (- tl-wn822n (n300 کنیل یپ  یت  هکبش  تراک  رتنیرپ   usb تروپ یاراد   - kvm dlink 2port :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134455555 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادناتسا  (ع ) نیسح ماما  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126240-071  ، 32307099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307099-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یزکرم  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 3939

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو نلاس   نلاس یلک   یلک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سنارفنک وئدیو  نلاس  یلک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091897000017 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یزکرم  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
ناریا وکس  یبیکرت   cm 74/5 عافترا  86x45/5 cm حطس داعبا  هقبط  هس  نویزیولت  زیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   NSP یتراجت مان   PH-NET8911 لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  هعطق  رتیلپسا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

ینالغب سابع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AWM یتراجت مان  لدم 2919   VGA ریوصت لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9Pro لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب یربراب  هنیزه  .ددرگیم  یرادیرخ  اهنآ  قبط  دشاب و  یم  تسویپ  هب  رظن  دروم  لیاسو  یمامت  تسرهف  دشاب و  یم  هباشم  اه  دک  ناریا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  دشابن  دات  دروم  رگا  الاک  .تسا  هدنشورف  هدهع 

6931978411 یتسپ :  دک  یزکرم ،  هاگشیامزآ  یلامش  یدعس  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338320-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338320-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (( دامرف تقد  افطل  تسا  هباشم  هدش  جرد  دک  ناریا  ))  9200L-24P-4G-E وکسیس چوس  هاگتسد  3 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001509000005 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  هدننک  تکرش  در  هلزنمب  روتکاف  شیپ  جرد  مدع  تروصرد  تسا (  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاعف نفلت  جرد   - دامرف تقد  زاین  یلک  حرش  تاحیضوت  هب  افطل  تسا  هباشم  هدش  جرد  دک  ناریا   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لیوحت  ات  اه  هنیزه  یمامت 

تسا یمازلا 

6931644744 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  یتسرپرس  ماما -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33351005-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33382307-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد 33 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ  دامن .  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لیاف  ساسا  رب  هدش و  دیق  تسویپ  لیاف  رد  یمالعا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم

1101003007000157 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامرآ نازاس  قاری  هدننک  هضرع  عجرم   JOINT BOX یتراجت مان   mm 42 عافترا  9x18 mm زیاس ییاوه  یرون  ربیف  لصفم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/05 زاین :  خیرات 
نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  سایر  یاقآ  هرامش 09373442471  اب  لاوس  ماهبا و  دوجو  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  تایلام  همیب و 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
ددرگ هبساحم  غلبم  لک  دوش و  هتشون  لایر  هب  اه  تمیق 

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

88899985-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاوه ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5383953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  ( 221  ) یرسارس متفه  زاگ  هلول  طخ  یرون  ربیف  طابترا  یعطق  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یموب یاه  تکرش  زا  افرص  هدننک  نیمات  باختنا 

هدوزفا شزرا  نودب  تمیق 
1101093023000231 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طبترم  راک  هقباس  یاراد  یموب و  یاه  تکرش  زا  افرص  هدننک  نیمات  باختنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ار رادزاگ  طوطخ  رد  ( PTW  ) تیلاعف هناورپ  رودص  ربتعم  یهاوگ  تسیاب  یم  راک  یارجا  لووسم  یوق ,  راشف  زاگ  هلول  طخ  ترواجم  رد  یرونربیف  یارجا  هب  هجوت  اب 

.دشاب اراد 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرسارس یرسارس متفه   متفه زاگ   زاگ هلول   هلول طخطخ   یرون   یرون ربیف   ربیف طابترا   طابترا یعطق   یعطق عفر   عفر ناونع : : ناونع 4343
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ناتسدرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا  ISR4431-SEC/K9 لدم  Cisco هکبش رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003620000006 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO2851 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  ناتسدرک  دانسا  تبث  ناسانشراک  دات  هب  هطونم  هلماعم  ندش  ییاهن.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616834411 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یرادا تیاس  نازابناج  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33286190-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33286195-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیجروا لانیجروا   ISR4431-SEC/K9ISR4431-SEC/K9  لدم لدم   CiscoCisco  هکبش هکبش رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  اب  الاک  ملق  هعومجم 6 

ددرگ یراذگ  تمیق  تاحیضوت  قباطمو  تسیل  قبط  امتح  الاک 
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101001338000028 زاین :  هرامش 
نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   30022a لدم  m 305 لوط  Cat 6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 1 دادعت : 

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

دشااب یم  رابنا  برد  لیوحت  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ گنهامه  شخبرف  یاقا  نفلت 55122398  اب  تخادرپو  یلام  ثحابم 

دشاب بولطم  تیفیکابو  یتفایرد  تسیل  قبط  داب  الاک 
ددرگ هجوت  امتح  تسویپ  تاحیضوت  هب 

دشابیم یراک  هام  ادودح 5  تخادرپ 

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55124385-021  ، 55122300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cat 6  UTPCat 6  UTP  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4545
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروک چپ  هکبش و  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000016 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  ناریا  یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CATALYST 3850 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

یزادرپ هداد  هدننک  هضرع  عجرم   RANDM یتراجت مان  یددع  هتسب 10   PATCH CORD LC-DUPLEX APC لدم  m 1/2 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ناریا

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاوس هنوگره  تروص  رد  .دشاب  یمن  لوبق  لباق  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  ربتعم  یبتک  همان  تنامض  تروصب Original New Pack و  یتسیاب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.ددرگ  لصاح  سامت  یگبناوید  مناخ  راکرس  هرامش 08733241337  اب 

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   وو   هکبش   هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 4646
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 3031810305 هب  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  تارباخم  ویوورکام  ویدار  ملق  دیرخ 2  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000246 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوم یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NEDA 1618 لدم  GHz 18 سناکرف  16E1 و Ethernet یدورو عون  ویوورکام  لاتیجید  هطقن  هب  هطقن  هلر  ویدار  الاک :  مان 
رواخ

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

وک کت  ماک  یاکسا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   Huawei RTN لدم  GHz 23 سناکرف ویوورکام  لاتیجید  هطقن  هب  هطقن  هلر  ویدار  الاک :  مان 
دتیمیل

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هسیاقم  ینف و  هیدیئات  تهج  یلام  ینف و  داهنشیپ  هام –  یتخادرپ 2  دوش –  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  تسین –  حیحص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتاونق 06152132325 سدنهم  دیرخ  سانشراک  تسیمازلا – )  ) دوش تبث  ناریا  داتس  هناماس  رد  دیاب 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم ویوورکام   ویوورکام ویدار   ویدار ملق   ملق   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک متسیس  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003115 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-716i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  تروپ و LCD 17 in و  چیئوس 16   KVM اب لیر  ود  لوسنک  هنایاپ  الاک :  مان 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31313979-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  ، یزاسون لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 4848

کینورتکلا کینورتکلا هتشر   هتشر ناتسرنه   ناتسرنه زاین   زاین دروم   دروم یهاگراک   یهاگراک تازیهجت   تازیهجت 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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کینورتکلا هتشر  ناتسرنه  زاین  دروم  یهاگراک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003480000010 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   RA304 لدم هتفرشیپ  نامتخاس  یزاس  دنمشوه  دنمشوه BMS و  هناخ  شزومآ  هاگتسد  الاک :  مان 

رصن تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  رصن  تعنص  نامدار 
هاگتسد 36 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
کینورتکلا نرتروف  هدننک  هضرع  عجرم   GOOT هدنزاس عجرم   CD-10 لدم هیوه  میظنت  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 36 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

امزآ رازفا  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  رازفا  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   JEDT-302 لدم لاتیجید  کینورتکلا و  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 36 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نایناریا تعنص  ناسیک  هدننک  هضرع  عجرم   SADATA یتراجت مان   S1 PRO لدم یدعب  هس  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

تن یتآ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتآ  انیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GP-2101 لدم لسناریا   TD-LTE اتید مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کالم دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تخادرپ  لباق  هاگتسد  تقفاوم  تروص  رد  تخادرپ  شیپ  .دشاب  یم  یدقن  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هاگتسد  طسوت  هدش  مالعا  رابنا  ات  هیلخت  یریگراب و  لقن و  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

6814993515 یتسپ :  دک  جع ، ) ) رصیلو یاهتنا  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33240399-066  ، 33204703-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33214071-066 :: 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

یرازگرب5383590 دنتسم ، تخاس  ) یتسیز طیحم  داوس  هعسوت  هزوح  رد  یشزومآ  یوتحم  دیلوت  حرط 
( ...و یفارگ  نشوم  تخاس  یتسیز ، طیحم  یاه  هتسب  هیهت  هاگراک ،

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5383685VPN سیورس یرارقرب  هحفص 13)تساوخرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیوسو5383773 رآ  یو  ناو  هتسب  رادم  هحفص 47)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تشادهب5384182 هکبش  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 47)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نویساموتا5384344 یاهرازفا  مرن  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5384345 رادم  هحفص 47)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هجرد 2 دزی  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تسپ حطس 3 55 

دزی ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5383559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  یلماعت  رگشیامن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003144000011 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   55   3 حطس   2 هجرد  ) دزی ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسیمازلا هدنشورف  روتکاف  شیپ  گولاتاک و  یراذگراب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هیلخت  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  ؛ دوب دهاوخ  هزور  لقادح 40  هنازخ  دانسا  رودص  دنور  الاک ؛ لماک  لیوحت  زا  سپ  ازخا 003 و  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف 

8916713417 یتسپ :  دک  نواعت ،  هار  هس  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8250660-0353  ، 38250660-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254791-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یلماعت   یلماعت رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هدش  لاسرا  هک  یتسویپ  تساوخرد  قبط  دیرخ  هباشم و  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050130000010 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشناریا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دهشم رواب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BITS-LC4 لدم  LCD رگشیامن اب  دنمشوه  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/05 زاین :  خیرات 

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

دشاب لصا  درادناتسا و  دیاب  الاک  دشابیم  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  دقن و  دیرخ  انمض  دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  بصنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  نتشاد  لکشم  تروص  رد 

9913815131 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یادتبا  رهشناریا _  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227432-054  ، 37227440-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37225090-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5384184CHARACTER TYPE: LCD 4*40(18 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

LCDLCD  رگشیامن رگشیامن اباب   دنمشوه   دنمشوه امنهار   امنهار غارچ   غارچ لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  لگهایس  یرادرهش   :: 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 17 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5383562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکهایس رهش  هدایپ  رباع  طوطخ  یئزج  ود  گنر  اب  یزیمآ  گنر  ارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050081000007 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  لگهایس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 100 دادعت : 
1401/04/05 زاین :  خیرات 

لکهایس رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  مرفرد  تاعالطا  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4431616583 یتسپ :  دک  لکهایس ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  لکهایس ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41312030-013  ، 42322030-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42322186-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکیفارت هکشب  یسرجوین و  ییاجباج   ) یکیفارت روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000088 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکهایس لکهایس رهش   رهش هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ارجاو   ارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5252

(( یکیفارت یکیفارت هکشب   هکشب وو   یسرجوین   یسرجوین ییاجباج   ییاجباج  ) ) یکیفارت یکیفارت روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09133422911 تاحیضوت  قبط  لودج  کازوم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095100000012 زاین :  هرامش 

نامرک ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان  مرک  گنر  هداس  لدم   mm 22 تماخض  40x40 cm داعبا ینزوس  تینارگ  نامیس  هیاپ  یسدنهم  گنس  الاک :  مان 

ناجنسفر تینارگ  سراپ  هدننک  هضرع 
ددع 250 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم  ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان   cm 70 تماخض  35X40 mm داعبا زمرق  گنر  هداس  تینارگ  ینتب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

ناجنسفر تینارگ 
ددع 4500 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم ماجنا  نامرک  ناتسا  زا  طقف  دیرخ  سامت 09133422911  تاحیضوت  قبط  لودج  کازوم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618689355 یتسپ :  دک  ود ،  هقطنم  یرادرهش  رثوک  نادیم  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32452800-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32461210-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لودج لودج وو   کازوم   کازوم ناونع : : ناونع 5454
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار غارچ  هیاپ  بصنو  لمح  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000087 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5384157LCD رگشیامن اب  دنمشوه  امنهار  غارچ  لرتنک  هحفص 43)هاگتسد  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ بصنو   بصنو لمح   لمح هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 57 ھحفص 47 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یاه  نامتخاس  نیبرود ) یتراظن ( تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003112 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وتکادام ناگرزاب  کالفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   SCD SEIRIES لدم  dome camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 33 دادعت : 
1401/07/01 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

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

1312250-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس نیبرود ) ) نیبرود یتراظن ( ( یتراظن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 57 ھحفص 48 
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تخاسریز تاطابترا  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 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5383740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بارس  pc زکرم ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  نیبرود و  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000057 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هئارا هدومن و  یراذگراب  ار  هناماس  کرادم  تمیق  داهنشیپ  ماگنه  هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم  - 

 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دشابیم یمازلا  تاصقانم  رد  تکرش  تهج  ناراکنامیپ  زا  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ار  هناماس  کرادم  تمیق  داهنشیپ  ماگنه  هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دشابیم یمازلا  تاصقانم  رد  تکرش  تهج  ناراکنامیپ  زا  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئارا  هدومن و 

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

33292950-041  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pcpc زکرم   زکرم ریواصت   ریواصت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 57 ھحفص 49 
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یبونج ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیوسو رآ  یو  ناو  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003637000012 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زربلا نیورآ  نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   7732NI-4K لدم  NVR32CH طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   8port 10 Gigabit Ethernet لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   M300P لدم هکبش  تحت  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش ماجنا  دشابیم  تسویپ  هب  هک  تساوخرد  دروم  یاهالاک  ساسا  رب  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9719833596 یتسپ :  دک  یناشنشتا ،  بنج  یدابع  یادهش  راولب  دنجریب  ناتسرهش  یبونج  ناسارخ  ناتسا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32213698-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32213698-056 :: 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

چیوسو چیوسو رآرآ   یویو   ناو   ناو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 57 ھحفص 50 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  تالو -  هم  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت 

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

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

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

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

5383789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تبث  دک  ناریا  قبط  تلوب  نیبرودو  ماد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091302000012 زاین :  هرامش 

تالو هم  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B25ST50F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
هداد شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یت  ید  یک  هدنزاس  عجرم  یت  ید  یک  یتراجت  مان   KI-D05ST50F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاوس  هنوگره  تروص  رد  ددرگیم  تخادرپ  زور  تدم 30  فرظ  رثکادح  هطوبرم  سانشراک  دات  لحم و  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  روپناضمر  یاقآ  هرامش 09153336302 

9516915169 یتسپ :  دک  یتشهب ،  نابایخ  دابآ -  ضیف  رهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56729031-051  ، 56728100-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56727122-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تبث   تبث دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط تلوب   تلوب نیبرودو   نیبرودو ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 57 ھحفص 51 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5383924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OD-SM5104-TST لدم ODIN یرونربیف لاناکراهچ  هدنتسرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
OD-SM5104-RST لدم ODIN یرونربیف لاناکراهچ  هدنریگ 

1101001105000829 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شیوپ هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-SM5104/422D-ST لدم  RS422 یاتید اب  ربیف  هب  ویدیو  لاناک  راهچ  هدنریگ  هدنتسرف و  لدبم  الاک :  مان 
ریوصت نایار 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

نایار شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-SM5104-ST لدم  RS485 یاتید اب  ربیف  هب  ویدیو  لاناک  راهچ  هدنریگ  هدنتسرف و  لدبم  الاک :  مان 
ریوصت

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامنرکذ یلاسراروتکاف  شیپرد  هدش  هئارا  یالاکدنربو  تاصخشم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02161640913 یگنهامه نفلت 

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

61640042-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OD-SM5104-RSTOD-SM5104-RST لدم لدم ODINODIN یرونربیف یرونربیف لاناکراهچ   لاناکراهچ هدنریگ   هدنریگ  -  - ODINODIN یرونربیف یرونربیف لاناکراهچ   لاناکراهچ هدنتسرف   هدنتسرف ناونع : : ناونع 6060
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناسراف  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ناسراف  تشادهب  هکبش  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090717000004 زاین :  هرامش 

ناسراف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D355 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
ناسراف رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دحاو دات  زا  دعب  یقبام  راک و  نیح  دصرد  تخادرپ 50  تسویپ  تسیل  قبط  ناسراف  تشادهب  هکبش  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصنو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راتخم  مالعتسا  لوبق  ای  در  رد  تشادهب  هکبش  انمض  دشاب  تسویپ  تیل  قبط  انیع  هدش  هتساوخ  دراوم  دشاب  یم  ههام  ود  تروص  هب  هاگشناد  تسارح 

8861791147 یتسپ :  دک  یا ،  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  ناسراف ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223866-038  ، 33222365-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33223865-038 :: 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

تشادهب تشادهب هکبش   هکبش هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6161
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یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: 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   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب لباک  - 3 رتم هاجنپ   cat6-outdoor هکبش لباک  هاگتسد 2 -  کی   2043g2-1 لدم نژیو  کیاه  هتسب  رادم  نیبرود  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) رتم هاجنپ   1*2/5

1101004396000025 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع کی  رپمآ  تلو 2  روتپادا 12  ددع 6- کی  سالگ 30*40  ربیاف  ولبات  ددع 5- کی  یگیتسالپ 10*15  سکاب  - 4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدعهب  الاک  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  هنیزه 

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22271003-021  ، 88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6262
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاریمعت یرادهگن و  لرتنک و  هرامش 1  نیبرود  تهج  رژراش  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179000285 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدرمناوج نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BATTERIS CAMERA یتراجت مان   camera accessories لدم نیبرود  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

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

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

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود5384257 تهج  رژراش  هحفص 54)یرتاب  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) bmsbms  " " 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

کینورتکلا5384431 هتشر  ناتسرنه  زاین  دروم  یهاگراک  تازیهجت  هحفص 29)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

نیبرود نیبرود تهج   تهج رژراش   رژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 57 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8xscs7cs96dxd?user=37505&ntc=5384257
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5384257?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

لدم 53838185300 اتیکام  ینیزنب  هحفص 25)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا5384267 یتسد و  قیرح  افطا  یاهلوسپک  یرادهگن  هحفص 25)ژراش و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5383828 ءافطا  تازیهجت  هحفص 25)داوم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5383956 بایدر  هحفص 25)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5384244FLAME DETECTOR(25 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

5383740pc زکرم ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  نیبرود و  بصن  هحفص 47)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوریو5383779 یتنآ  سنسیال  لیوحت  هحفص 13)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نژرو5383829 تنیالک  اب 50   eset سوریو هحفص 13)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نویساموتا5384344 یاهرازفا  مرن  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایاپ5384126 ددرت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  هحفص 9)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنیکراپ5384131 ددرت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  هحفص 4)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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