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

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 22

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   22 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 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   135,660هکس , 000135,660 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   129,600هکس , 000129,600 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   20رالد 1 ,60020 1 سیئوس600, سیئوس کنارف   ,303کنارف 100303, 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 77,500هکس , 00077,500 , اداناک000 اداناک رالد   ,224رالد 000224, ناتسبرع000 ناتسبرع لایر   77,37077,370لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 47,500هکس , 00047,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   29,90029,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,356 ,00012 ,356 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ343,940343,940دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 14, 0702 14, 070

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
((3434))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8686))

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

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

زا 88 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 37  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 18  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 72

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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  • --

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

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

زا 88 ھحفص 2 

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


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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( 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 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( 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 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

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

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

زا 88 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 88 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/06/02  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور 

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

5615300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه سلریاو  یلحم و  یاه  هکبش  یمومع ، یاهرازفا  مرن  اهرازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  دراد  رظن  رد  ناریا  تعنص  ملع و  هاگشناد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  دتشتا  وت  طیارش و  دجاو  راد  تیحالص  یقوقح  ناراکنامیپ  هب  ههام  هدزای  دادرارق  بلاق  رد  ار  یمجح  تروصب  هاگشناد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هاگشناد یزادرپراک  هرادا  77240421-7720813 :: نفلت :: WWW.setadiran.ir www.iust.ac.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هچراپکی  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرمکی  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/6-65ت یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش حبص  تعاس 10  هناماس  رد  راشتنا   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 17  ات  تفایرد   1401/06/02

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 17  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615691 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بو هیال  لاوریاف  متسیس  تازیهجت  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ )  ) نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همانتنامض  ای  یدقن  زیراو  لایر  نیمضت 2.250.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمجح یمجح تروصب   تروصب هاگشناد   هاگشناد یاه   یاه سلریاو   سلریاو وو   یلحم   یلحم یاه   یاه هکبش   هکبش یمومع ، ، یمومع یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن وو   اهرازفا   اهرازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 11

بوبو هیال   هیال لاوریاف   لاوریاف متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ) ) دیرخ  ) ) نیمات نیمات ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 88 ھحفص 5 
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ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه سلریاو  یلحم و  یاه  هکبش  یمومع ، یاهرازفا  مرن  اهرازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  دراد  رظن  رد  ناریا  تعنص  ملع و  هاگشناد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  دنمناوت  طیارش و  دجاو  راد ، تیحالص  یقوقح  ناراکنامیپ  هب  ههام  هدزای  دادرارق  بلاق  رد  ار  یمجح  تروص  هب  هاگشناد »

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

77208113-77240421 :: نفلت :: Www.setadiran.ir Www.iust.ac.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارواشم یفیک  یبایزرا  یمومع  ناوخارف  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  خروم 1401/6/1  تعاس 10  زا   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  رازگرب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  لیذ  حرش  هب   QCBS شور هب  نارواشم  یفیک  یبایزرا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاقتنا یزاس ، هدایپ  یسیون ، همانرب  تاعالطا ، یرامعم  یحارط ، لیلحت ،  ) یزرواشک یالاک  عیزوت  تالماعم و  تیریدم  هناماس  حرط  رواشم  باختنا  : عوضوم فلا -

 ( هناماس یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،

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

رواشم باختنا  تایه  هناخریبد   ) قاتا 302 موس ، هقبط  هقبط ،) نامتخاس 8  ، ) یزرواشکداهج ترازو  ظفاح ، لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

43544566 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد یاه   یاه سلریاو   سلریاو وو   یلحم   یلحم یاه   یاه هکبش   هکبش یمومع ، ، یمومع یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن وو   اهرازفا   اهرازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 33

،، یسیون یسیون همانرب   همانرب تاعالطا ، ، تاعالطا یرامعم   یرامعم یحارط ، ، یحارط لیلحت ، ، لیلحت  ) ) یزرواشک یزرواشک یالاک   یالاک عیزوت   عیزوت وو   تالماعم   تالماعم تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس حرط   حرط رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
 ( ( هناماس هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هداد ، ، هداد لاقتنا   لاقتنا یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ

44
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نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/24 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنساتید تخاسریز  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3-1 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشجنپهرامش زور  تعاس 13  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 13   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616477 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 9  - 1401/06/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیلمت لاوما  یقوقح و  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1401/05/26 هناماس رد  هصقانم  راشتنا  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

81561068: نفلت تالماعم و  نویسیمک  هناخریبد  موس ، هقبط  کالپ 1 ، نافرع ، هچوک  یرهطم ، دیهش  عطاقت  زا  رتالاب  یناهارف ، ماقم  مئاق  نابایخ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنساتید رتنساتید تخاسریز   تخاسریز نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

رارقتسا رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هیاس  :: عبنم :: 1401/06/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم تکرش و  ینابیتشپ  دیلوت و  طوطخ  یتعنص  یرادرب  هشقن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ یاهدادرارق  دحاو  هکرابم  ناهفصا ، یبرغ  بونج  یرتمولیک   75 ناهفصا ، سردآ  لیوحت   :: سردآ سردآ
نایاش 03152733397 یاقآ  یمتسیس  تاعالطا 

یاقآ ینف  تاعالطا  یداه 03152733599  مناخ  یناگرزاب  تاعالطا   :: نفلت نفلت
هدازمالغ 09010039085

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: sdhamidrezakazemi@gmail.comسکف لیمیا لیمیا
shadow.mrz.60@gmail.com

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

5615718GSN دنرب زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 16)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاف 12) مهن  هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون یا - هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود

1401/06/02 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/400/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم :: 1401/06/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F:PLC/YOKOGAWA دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  111/000/000/000 هصقانم : یدروآرب  غلبم  یتساوخرد  مالقا  رصتخم  حرش  عوضوم و 

راک عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  عون  لایر   5/550/000/000 راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناریزو  تایه  خروم 94/09/22  هرامش 123402/ت50659ه  نیمضت  همان  نآ  قفو  لوبق  لباق  نیماضت  زا  یکی  تروص  هب 

-07731463913: نفلت یتسپدک  زاف 12 - )  ) مهن هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ
07731463351-07731463327: سکف  07731463728

07731463913  - 07731463728 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR WWW.SPGC.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

عمتجم عمتجم وو   تکرش   تکرش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیلوت   دیلوت طوطخ   طوطخ یتعنص   یتعنص یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

P/F:PLC/YOKOGAWAP/F:PLC/YOKOGAWA  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

2001001494000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ATC Onboard متسیس یکدی  یکیناکم  تاعطق  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001494000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ATC Onboard متسیس یکدی  یکیرتکلا  تاعطق  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ATC OnboardATC Onboard  متسیس متسیس یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

ATC OnboardATC Onboard  متسیس متسیس یکدی   یکدی یکیرتکلا   یکیرتکلا تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1010
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زاف 12) مهن  هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/400/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/06/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F INFRA RED GAS DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 185.000.000.000 

لایر نیمضت 7.600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 12 مهن  هاگشیالاپ  هیولسع  هداج  رتمولیک 15  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: 07731463913 و 07731463728 نفلت :: www.setadiran.ir www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731463351 - 07731463327 :: 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

ناریبات تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/06/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615831 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب رتاهت  دصرد  تروصب 100  دهشم  داوجلا  باب  هژورپ  هاشنامرک و  ناتسب  قاط  یرادا  یراجت  عمتجم  هژورپ  گنس  عبرم  رتم  دودح 8000  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دصرد تروص 100  هبدهشم  داوجلا  باب  نامتخاس  هژورپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هب  طوبرم  مالقا  تازیهجت و  تخاس  هیهت و  دیرخ  ناریبات 2 - تکرش  کالما 

ناریبات تکرش  کالما  اب  رتاهت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیب نادیم  نیب  دهشم ، دهشم ، سردآ  هرامش 23  دیرفآدرگ .  عطاقت  یلامش -  تخدنیس  نابایخ  یبرغ -  یمطاف  نابایخ  نارهت  : تکرش یزکرم  رتفد   :: سردآ سردآ
داوجلا باب  نامتخاس  هژورپ  ناریا ، لته  بنج  وگزردنا 16 و 18  نیب  وگزردنا ، نابایخ  یورسخ ، هار  راهچ  سدقملا و 

یلخاد 214  4-02188638031-09014440896 :: 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

Supply of OF INFRARED GAS DETECTORSupply of OF INFRARED GAS DETECTOR ناونع : : ناونع 111 1

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت -- گنس گنس عبرم   عبرم رتم   رتم   80008000 دودح   دودح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 88 ھحفص 10 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رادیرخ  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616726 :: هرازه هرازه تعاس 10/30دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رنه رالات  هعومجم  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تدم 6  لایر  دروارب 19/307224/508  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 965/361/226  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا   5

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت 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

مق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تلاسر  :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   68/286/822/719 دروارب یقفاب  نابایخ  یراذگ  هلول  لماش :  اه  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   24/651/985/790 دروارب : ریدغ  لنوت  قیرح  افطا  متسیس  هناخ و  پمپ  تفه  هقطنم  ریدغ  لنوت  زیهجت  لیمکت و 

لایر قطانم 60/235/564/128  طس ح  رد  زابور  یشزرو  یاه  نیمز  ثادحا 

نامتخاس  هینبا و  هبتر 5  تازیهجت -  تاسیسات و  هبتر 5  بآ -  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  8 و 5 ارجا :  تدن 

یهگا  لصا  رد  اه  نیمضت 
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر  غلبم 6/030/000  موس  فیدر  لایر -  مود 2/470/000  فیدر  لایر   6/830/000 لوا :  فیدر  دیرخ : 

هنامرحم روما  تسارح و  هرادا  مشش -  هقبط  -A کولب زکرم  یرادرهش  نامتخاس  - ردص یسوم  ماما  راولب  مق -  :: سردآ سردآ
مق یرادرهش  للملا  نیب  روما  تاطابترا و  لک  هرادا 

:: نفلت :: Peyman.Qom.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

زابور زابور یشزرو   یشزرو یاه   یاه نیمز   نیمز ثادحا   ثادحا ریدغ -  -  ریدغ لنوت   لنوت زیهجت   زیهجت وو   لیمکت   لیمکت یراذگ -  -  یراذگ هلول   هلول ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 88 ھحفص 11 
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یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش بونج  نهآ  هار  لک  هرادا  یاه  هاگتسیا   PTN یرون لاقتنا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   7.330.841.500 نیمضت :

تاطابترا و لک  هرادا  مهدزناپ --  هقبط  - 1.1 .ج نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام -  نوسلن  راولب  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  سردآ  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  یکیرتکلا  مئالع 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 7/30هرامش زا  خروم 1401/6/02  زا  دانسا   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یلا 14/30  حبص 

مدرم داصتقا   :: عبنم تعاسعبنم ات  خروم 1401/6/8  زا  تاداهنشیپ   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم  13/30

5616351 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  تسویپ  تاصخشم  اب  چوس  نس  جروتسا و  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  شش  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب 

لصا رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  لایر -  هدرپس 2.917.712.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ

تشر  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر  یناشن  هب  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  راک  رتفد  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
تشر یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر -  سردآ  : فلا یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد 

33616325 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PTNPTN  یرون یرون لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1515

چوس چوس نسنس   وو   جروتسا   جروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 88 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4hzpwhbhl5qyv?user=37505&ntc=5616043
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010530-01: هصقانم هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش : هصقانم رد  تکرش  دانسا  دیرخ  تلهم   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هامرویرهش 1401 خروم 10  هبنش  جنپ  زور   17:00

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16:00عبنم : تاداهنشیپ لیوحت  تلهم   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هامرویرهش 1401 خروم 19  هبنش 

5616399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  ریز  طیارش  ساسارب  یا  هلحرم  ود  ماع  هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت هژورپ  گنیتنام ، لیویس ، تازیهجت  دیرخ  هصقانم : عوضوم 

هب زیراو  تهج  هدرپس  لداعم  دقن  هجو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  یتسیاب  یم  هک  لایر   350,000,000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیفیک لوا  شقن  تکرش  مان  هب  کناب  تسپ  دزن  هرامش 01 392220100286734272  باسح 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

( نیمأت هریجنز  دحاو   ) :: 09128009692 و 81718113 نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001095916000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616413 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  یزادنا  هار  داجیا و  یحارط ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 

رتنس اتید  هداد -  زکرم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

کتیریا )  ) ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش  هجو  رد  یکناب  کچ  ای  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
17:00 تعاس : 1401/07/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کتیریا نامتخاس  کالپ 6 -  راطع -  نابایخ  کنو -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -   ، 1994643683 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژورپ هژورپ گنیتنام ، ، گنیتنام لیویس ، ، لیویس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

هداد هداد زکرم   زکرم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   داجیا   داجیا یحارط ،  ،  یحارط 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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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/778 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5616876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت زکارم  حطس  رد  یسم  یرونربیف و  یراذگ  هلول  یشکلباک و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/725 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/7  تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  ییاوه  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

یسم یسم وو   یرونربیف   یرونربیف یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 1919

یرون یرون ربیف   ربیف ییاوه   ییاوه یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 2020

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/778 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/6/1   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت زکارم  حطس  رد  یرون  ربیف  یراذگ  هلول  یکاخ و  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/1   - 1401/06/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qom.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیلپسا دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09127475087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سلریاو5615300 یلحم و  یاه  هکبش  یمومع ، یاهرازفا  مرن  اهرازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
یمجح تروصب  هاگشناد  یاه 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5615691 هیال  لاوریاف  متسیس  تازیهجت  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ )  ) هحفص 5)نیمات یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سلریاو5615706 یلحم و  یاه  هکبش  یمومع ، یاهرازفا  مرن  اهرازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
هاگشناد یاه 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

زکارم زکارم حطس   حطس ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 2 12 1

رتیلپسا رتیلپسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

5615711، یحارط لیلحت ،  ) یزرواشک یالاک  عیزوت  تالماعم و  تیریدم  هناماس  حرط  رواشم  باختنا 
 ( هناماس یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ، لاقتنا  یزاس ، هدایپ  یسیون ، همانرب  تاعالطا ، یرامعم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5615718GSN دنرب زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 16)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رتنساتید5615724 تخاسریز  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5616391ATC Onboard متسیس یکدی  یکیناکم  تاعطق  دیرخ  یفیک  یبایزرا  هحفص 8)ناوخارف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رارقتسا5616477 یزاس و  هدایپ  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5616485ATC Onboard متسیس یکدی  یکیرتکلا  تاعطق  دیرخ  یفیک  یبایزرا  هحفص 8)ناوخارف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

عمتجم5616744 تکرش و  ینابیتشپ  دیلوت و  طوطخ  یتعنص  یرادرب  هشقن  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلزناردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1001005230000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/6/17هرامش دیدزاب تعاس 19   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615616 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هدیازم  قیرط  زا  یلزنا و  رهش  رادغارچ  تاعطاقت  یا  هرط  یاهریت  یور  رب   LED ریغتم یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  لیذ  حرش  هب  داتس  هناماس  رد  تبث  هرامش 1001005230000012  هب 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

LEDLED  ریغتم ریغتم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول هیلک   هیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001316000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615299 :: هرازه هرازه :: 1401/06/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یناتسمز  تایلمع  تهج  یرتمیلیم  هسام 36/2-36/6  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیوزق  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یناتسمز  تایلمع  تهج  یرتمیلیم  هسام 36/2-36/6  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,400,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   720,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  جح  راولب  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق   ، 3414946161 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  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

تشدمایق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم :: 1401/06/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615685 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15   - 1401/06/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یدازآ  راولب  ات  تشدمایق  یدورو  لصافدح  تشدمایق  ءادهش  راولب  ییانشور  یفرصم  تاموزلم  اه و  غارچ  هیاپ  یارجا  دیرخ و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 10.000.000.000 

اراد هدرپس -  ناونع  هب  لایر  غلبم 500.000.000  زیراو  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  هرامش  یلم  کناب  زا  هرداص  باسح  هب  لایر  غلبم 4.360.000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب هدهع  رب  هصقانم  یرازگرب  یهگآ و  رشن  پاچ و  یاه  هنیزه  هیلک  یزیر -  همانرب  تیریدم و  نامزاس  دیدج  هبتر  ای  هطوبرم  هبتر  رد  تکرش  تیحالص  ندوب 

دوب دهاوخ 

هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
رادرهش رتفد  یلاع  نویسیمک  ییاشگزاب :

:: 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

یناتسمز یناتسمز تایلمع   تایلمع تهج   تهج یرتمیلیم   یرتمیلیم   36/236/2 -- 36/636/6 هسام   هسام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

ییانشور ییانشور یفرصم   یفرصم تاموزلم   تاموزلم وو   اهاه   غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2525

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

یا هلحرم  ود  لوا  تبون  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

16-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاسات 13:30   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GSN دنرب زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/800/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 3/000/000  دیرخ  غلبم 

هتشر هیاپ ی  لقادح  ایورین  دنیامن  تفایرد  دیسرو  هئارا  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش  تاصقانم  هتشر  دیاب 5  لقادح  ای  یربارت  هار و  هتشر  نایاپ  لقادح 
هیاپ دشاب  یمن  لوبق  لباق  یتنرتنیا  تروص  هب  هوجو  زیراو  تسا  رکذ  هب  مزال  لقادح  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسات و 

کیتر لقادح  اب  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 2  لقادح  هب  طوبرم  یکینامروفنا  یاه  تکرش  یدنب  هبتر  تیحالص و  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  اب  تعنص و  هتشر   5
، هیاپ یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هنارا و  هتشر  هبتر 4  لقادح  اب  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  تاحیضوت  هکبش  هتشر  هبتر 4  لقادح  اب  هژیو  یاه  متسیس  هتشر   3

اهرازبا متسیس و 

8 هقبط هلال ، یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  ، یمطاف رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ، : دانسا لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

88972891-89186030 :: نفلت :: trafficcontrol.tehran.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

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

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

2001003123000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615851 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآدسا 01-75-66  رذگرانک  یتاعالطا  یماظتنا و  یراطخا ,  یاهولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآدسا 01-75-66  رذگرانک  یتاعالطا  یماظتنا و  یراطخا ,  یاهولبات  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
28,360,018,496 یلام :  دروآرب 

لایر   1,419,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  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

GSNGSN  دنرب دنرب زاجم   زاجم ریغ   ریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2626

رذگرانک رذگرانک یتاعالطا   یتاعالطا وو   یماظتنا   یماظتنا یراطخا ,  ,  یراطخا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یبایزرا  اب  هارمه  هچراپکی  یا و  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ناریاهرامش داتس  هناماس  رد  هدش  رظتنم  ناوخارف  قبط   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مهافت  :: عبنم ناریاعبنم داتس  هناماس  رد  هدش  رظتنم  ناوخارف  قبط   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616039 :: هرازه هرازه ناریادکدک   داتس  هناماس  رد  هدش  رظتنم  ناوخارف  قبط   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 2001003123000074  هب  دنواهن  کرهش  رذگریز  تلافسآ  یزاسور و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش هب  دابآ  دسا  رذگ  رانک  یتاعالطا  یماظتنا و  یراطخا  یاه  ولبات  بصن  هیهت و  هرامش 2001003123000075 و  هب  یا  هسیک  درس  تلافسآ  لمح  دیرخ و  و 
نازوق ریالم -  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  ضیرعت  تایلمع  یارجا  هرامش 2001003123000076 و  هب  ماد  رذگ  ریز  تایلمع  همادا  2001003123000066 و 

هرامش 2001003123000077  هب  رهشمالسا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: 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

نارهت رهش  یزاسابیز  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

31-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا  زاف  نارهت  رهش  حطس  تیفیک  ءاقترا  تهج  ییانشور  یاه  هیاپ  تخاس  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  وارب د 28/700/000/000  غلبم 

لایر  نیمضت 1/435/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  هنیزه 

، یدوریش دیهش  نابایخ  شبن  یدوریش ، دیهش  هاگشزرو  یوربور  هدیدرگ  جرد  زین  یبونج  حتفم  دیهش  نابایخ  ریت ، تفه  نادیم  نارهت ، : ناتسا عیزوت  لحم   :: سردآ سردآ
نارهت رهش  یزاسابیز  نامزاس  للملا  نیب  روما  تاطابترا و  تیریدم 

:: نفلت :: www.zibasazi.tehran.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

رانک رانک یتاعالطا   یتاعالطا وو   یماظتنا   یماظتنا یراطخا   یراطخا یاه   یاه ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا -  -  هسیک   هسیک درس   درس تلافسآ   تلافسآ لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ تلافسآ -  -  تلافسآ وو   یزاسور   یزاسور تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
..و ..و رذگ   رذگ

2828

ییانشور ییانشور یاه   یاه هیاپ   هیاپ تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005674000096 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش ات  دانسا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616114 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ  نیرباع  ددرت  تهج  اه  عطاقت  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
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 ) )
خیرات 1401/05/26 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

لایر  759,264,000 نیمضت :  غلبم  لایر -  1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  اه  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  رازگ و  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان 88969737- تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   03441325077 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود هلحرم  دیدجت  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616199 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم یامنهار  یاهولبات  هیاپ و  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد یرادرهش  ناشاک -  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در 

:: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

هدایپ هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت تهج   تهج اهاه   عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3030

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616384 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  تهج  یرتم  یلصفم 4 ینتب  ظافح  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  تهج  یرتم  یلصفم 4 ینتب  ظافح  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
256,509,418,275 یلام :  دروآرب 

لایر   11,131,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناتسزوخ امه   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ( 2001001467000103  ) هرامش زا  داتس  تلود  کینورتکلا  دندوب  هدش  ناتسا  تاکرادت  هناماس  رد  هرامش 1401/36/103  هب  هدش  تبث  یهگآ  وریپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(2001001467000105  ) داتس هناماس  هرامش  هرامش 1401/36/105 و  هب  هصقانم 2 ) دیدجت   ) ناجیدنه رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  عوضوم 

دیدجت  ) زمرهمار ناهبهب -  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  یارجا  عوضوم  اب  ( 2001001467000104  ) داتس هناماس  هرامش  هب  هرامش 1401/36/104  هب  هصقانم  و 
هب دانسا  یهگآ و  طیارش  ریاس  دناسر  یم  یهاگآ  هب  تفای  رغت  ( 2001001467000106  ) داتس هناماس  هرامش  هصقانم 1401/36/106 و  هرامش  هب  هصقانم 2 )

.دشاب یم  یقاب  دوخ  توق 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

یگدیسر نامیپ و  هرادا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار تهج   تهج یرتم   یرتم یلصفم  44 یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3232

یلصفم یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا یلصفم -  -  یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

5615616LED ریغتم یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  هحفص 16)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PANASONIC و IDIS، AXIS یاهدنرب اب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنک مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://business.tehran.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

5615718GSN دنرب زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 16)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

PANASONICPANASONIC  وو   IDIS ، AXISIDIS ، AXIS یاهدنرب   یاهدنرب اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  باحس  هناماس  رد  یقوقح  یاه  هدنورپ  تاعالطا  تروناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000435 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  دادرارق  تروص  هب  راک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نفلت  هرامش  رکذ 

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ءاهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط   L-ASA5545-TAMC-3Y وکسیس لاوریاف  سنسیالدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007006000145 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ردنفید  تیب  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  امنهار  هچرتفد  سنسیال و  تراک  هارمه  هب   DVD هربراک جنپ  سوریو  یتنآ  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

کیرتکلا ردب  هدننک 
تس 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهماب  ، تسویپ تاحفص  مامت  یرازگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  تمیقداهنشیپ  مرف  کالم.تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  رف ) تداعس  یاقآ  هرامشاب 09111719248( تاعالطا  بسک  تهج  .دنشابیم  ربتعم  ءاضماو 

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

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

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باحس باحس هناماس   هناماس ردرد   یقوقح   یقوقح یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا تروناک   تروناک ناونع : : ناونع 3535

وکسیس وکسیس لاوریاف   لاوریاف سنسیالدیرخ   سنسیالدیرخ ناونع : : ناونع 3636
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زوریفماک نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوریفماک تشادهب  هکبشرازفا  مرن  / رازفا تخس  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090515000020 زاین :  هرامش 

زوریفماک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7387187783 یتسپ :  دک  نمیناخرهش ،  ، یلامش زوریفماک  تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43625104-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43625104-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  دابآ  حلاص  ناتسرهش  یعیبط  عبانم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیباتیدوئژ لیاف  هیهت  رتساداک و  دنس  ذخا  یتاونس ،  یاه  هشقن  یسدنه  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093216000008 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دابآ  حلاص  ناتسرهش  یعیبط  عبانم  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

راتکه 18966 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یموب  راکنامیپ  اب  تیولوا.ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  هعلاطم  تقد  هب  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9581855167 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دابآ -  حلاص  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52753270-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52753270-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهب تشادهب هکبشرازفا   هکبشرازفا مرن   مرن // رازفا رازفا تخس   تخس یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3737

سیباتیدوئژ سیباتیدوئژ لیاف   لیاف هیهت   هیهت وو   رتساداک   رتساداک دنس   دنس ذخا   ذخا یتاونس ،  ،  یتاونس یاه   یاه هشقن   هشقن یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 3838
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) اسرذآ رازفا  مرن  یرادهگن  یناسر و  زور  هب  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000437 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  دادرارق  تروص  هب  راک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نفلت  هرامش  رکذ 

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tape Quantum هاگتسد ود  تهج  هلاس  ود  Service سنسیال شورف  زا  سپ  تامدخ  لامعا و  ، نیمات دادرارق  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  رد  عقاو  Scalar i3

1101092935000466 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
سنسیال 2 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  همیمض  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  کرادم و  یمامت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121061-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یرادهگن   یرادهگن وو   یناسرزور   یناسرزور هبهب   تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3939

Tape Quantum Scalar i3Tape Quantum Scalar i3 هاگتسد   هاگتسد ودود   تهج   تهج هلاس   هلاس ودود   ServiceService سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4040
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نادمه ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا   :: 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 23 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفن کی  نیمات  اب  هارمه  نادمه  ناتسا  بعش  هکبش  یرازفا و  تخس  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میقم تروصب  رازفا  تخس  هکبش و  هب  طلسم  هنایار  سانشراک 

1101001404000016 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/01 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  تلهم  نایاپ  زا  سپ  تمیق  جرد  نمض  هدومن و  اضماورهم  تفایرد .  ار  همیمض  دادارق  تامدخ و  حرش  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنتسه تیولوا  رد  ناتسا  یموب  یراکمه و  هقباس  یاراد  یاه  تکرش.دنیامن  لیوحت  تکرش  هب  یراک  هموزر 

6516633935 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  هناخ -  هدزیس  یلعوب -  نابایخ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38239864-081  ، 31555704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38343032-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفن رفن کیکی   نیمات   نیمات اباب   هارمه   هارمه نادمه   نادمه ناتسا   ناتسا بعش   بعش هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
میقم میقم تروصب   تروصب رازفا   رازفا تخس   تخس وو   هکبش   هکبش هبهب   طلسم   طلسم هنایار   هنایار سانشراک   سانشراک

4141

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

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

زا 88 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5fklh47m4rque?user=37505&ntc=5615885
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5615885?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 * ههام تخادرپ 5  *

1201001093000119 زاین :  هرامش 
ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 

( دریگ یمن  رارق  دیرخ  یسررب  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  ) دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  ندرک  رپ  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام یرابتعا 5  تخادرپ 

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیا یتیا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4242
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دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5616063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسارپسک رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030259000008 زاین :  هرامش 

دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

سنسیال 80 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم دات  زاین و  دروم  ریز  تاصخشم  قبط  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب اتفا  زوجم  یاراد  دیاب  هدنشورف 

(Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (KEDRO

 ، دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یرافغ - هللا  تیآ  نابایخ  دنجریب - یبونج - ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577 یتسپ :  دک 

32395256-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32395267-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسارپسک یکسارپسک رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  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 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5616113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارزگرب یارب  یرجم  باختنا  تباب  لایر  غلبم 1/000/000/000  تکرش  نیا  دروارب  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتعنص رازفا  مرن  یشزوما  هرود   25

1101001051000181 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلاع شزومآ  سیورس :  مان 
هرود یتعنص 25  رازفا  مرن  شزوما  1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندوب ربتعمان  کرادم و  ندوب  صقان  ندرکن و  یراذگراب  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  زارحا  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  هدننک  نیمات  تمیق  کرادم 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5616839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هرامش  لتاکلآ 500  نفلت  زکرم  تهج  یددع  ید 500  یآ  رلاک  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000439 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  دادرارق  تروص  هب  راک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نفلت  هرامش  رکذ 

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص رازفا   رازفا مرن   مرن یشزوما   یشزوما هرود   هرود   2525 یارزگرب   یارزگرب یارب   یارب یرجم   یرجم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 4444

یایا هرامش   هرامش   500500 لتاکلآ   لتاکلآ نفلت   نفلت زکرم   زکرم تهج   تهج یددع   یددع   500500 یدید   یآیآ   رلاک   رلاک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 88 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lmbx3tuxl4kfr?user=37505&ntc=5616113
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5616113?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2xtnhamcy3vt5?user=37505&ntc=5616839
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5616839?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  یهاگباوخ  نویساموتا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مولع ترازو  هافر  قودنص  اب  طابترا  یارب  سیورس  بو 

لیوحت یزادنا و  هار  بصن و  کمایپ -  لاسرا  لنپ 
1101004268000026 زاین :  هرامش 

( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روآون راک  هنیهب  تکرش  زا  ییاوقم  هبعج  رد  هدرشف  حول  یرازفا  تخس  لفق  اب  هکبش  تحت  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تخادرپ  لباق  هزور  ینامز 25  هزاب  رد  هطوبرم  دحاو  دات  زادعب  روتکاف  غلبم  ددرگ ، تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یعاجش  یاقآ  هرامش 09166620146  اب  زاین  تروص  رد  دشاب  یم  هاگشناد  رد  لیوحت  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک 

6919969411 یتسپ :  دک  یتسپ 167 ،  قودنص  دابآ  مرخ  درجورب  هداج   رتمولیک 3 درجورب - درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468320-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468223-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - کمایپ کمایپ لاسرا   لاسرا لنپ   لنپ مولع   مولع ترازو   ترازو هافر   هافر قودنص   قودنص اباب   طابترا   طابترا یارب   یارب سیورس   سیورس بوبو   هلاس   هلاس کیکی   یهاگباوخ   یهاگباوخ نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن

4646
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتیم یتینما  تادیدهت  هچراپکی  تیریدم  متسیس  اقترا  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  یتساوخرد  تامدخ 

1101003995000136 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دروم 2 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک ی  دشاب و  یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یاهنادنز  لک  هرادا  تمدخ  هئارا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادور ع )  ) یلع ماما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5616968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارامیب هدنورپ  ءاحما 130000 نکسا و  رب  ینبم  یتسویپ  تساوخرد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094861000031 زاین :  هرامش 

نادور ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 130000 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7991688145 یتسپ :  دک  تیالو ،  نابایخ  ادهش  راولب  نادور -  ناتسرهش  نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42882028-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42882028-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما تادیدهت   تادیدهت هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس اقترا   اقترا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4747

نارامیب نارامیب هدنورپ   هدنورپ 130000130000 ءاحما   ءاحما وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 4848

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

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

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

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

5616996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یمومع  طیارش  تامدخ و  حرش  یط  تاسلج  یکینورتکلا  تیریدم  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000078 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/06/06 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یرفعج و  مناخ  نفلت 64492905  هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تاسلج تاسلج یکینورتکلا   یکینورتکلا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

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

5615936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدودحم  رد  یتارباخم  ویسپ  تازیهجت  بصن  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  هیارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007007000086 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: 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  بالضاف  بآ و  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 11 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5616076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB هدنزاس  ACS580 لدم تاوولیک   18/5 ویارد ) ) رود زا  لرتنک  زادنا  هار  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005744000443 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6SL3210-5BE31-8UV0 لدم  KW 18/5 زاف هس  روتوم  زادنا  هار  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضما رهم و  دات ( لمح و  الاک و  هیهت  .تسا  ناتسزوخ  افبآ  باسحیذ  طسوت  لیوحت  نامز  دیسررس و  یریگیپ  اب  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  ناتسزوخ  افبآ  ینف  ناسانشراک  زا  ینف  دات  ذخا  ربتعم و  یتناراو  یتناراگ و  هیارا  تسویپ و  ینف  تاصخشم 

6155835334 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لوا  هکلف  سراپنایک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360083-061  ، 33600835-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33600835-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع 5050

تاوولیک تاوولیک   18/518/5 ویارد ) ) ویارد )) رود رود زازا   لرتنک   لرتنک زادنا   زادنا هار   هار 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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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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5616327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / تالاصتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000146 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سراپ ایما  هدننک  هضرع  عجرم   SPEED MONITOR یتراجت مان  لدم 96.040610.110  یکیرتکلا  تعرس  گنیروتینام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 

07731311467
07731311455

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

31311467-077  ، 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

تالاصتا تالاصتا ناونع : : ناونع 5252

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

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

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

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

5616573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

REDRESS KIT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000720 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5616606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتسور رد 44  نزخم  هاچ و  ییویدار  رلرتنک  متسیس  هاگتسد  بصن 25  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005088000226 زاین :  هرامش 

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

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

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

خروم 1401/06/06 تعاس 11:30  ییاشگزاب : نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  دانسا  یراذگراب  نینچمه  یلاسرا و  دانسا  رد  نآ  یراذگراب  ای  و  تاحیضوت ) تمسق  ) هناماس رد  هارمه  نفلت  هرامش  جرد 

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

33334044-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335032-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

REDRESS KITREDRESS KIT ناونع : : ناونع 5353

اتسور اتسور ردرد  4444   نزخم   نزخم وو   هاچ   هاچ ییویدار   ییویدار رلرتنک   رلرتنک متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   2525 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچ رس  لنپ  رلرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000719 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  کتنامیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کتنامیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   DATAtraveler-DT112 لدم  GB 4 تیفرظ لوژام  یرومم  شلف  الاک :  مان 

KINGSTON
ددع 1 دادعت : 

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

دنشابیم مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یلخاد  هدنزاس  یاهتکرش  طقف  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تفن  ترازو  زا  هیدات  یاراد  یاهتکرش  اب  تیولوا  -2

تسیمازلا هناگادج  روطب  ینفو  یلام  داهنشیپ  هئارا  -3

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

32138597-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاچ یهاچ رسرس   لنپ   لنپ رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( 66/20KV دیبهد ( هاگتسیا  یاه  سنارت  یب  لرتنک  تظافح و  یاهولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000202 زاین :  هرامش 

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

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  هدومن و  رهم  لیمکت و  ار  تمیق  زیر  تسا  فظوم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142206-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( 66/2066/20 KVKV هاگتسیا (  (  هاگتسیا یاه   یاه سنارت   سنارت یبیب   لرتنک   لرتنک وو   تظافح   تظافح یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  کیتاموتا  ولو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000496 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
روشک  ROTAREX هدنزاس عجرم   FIRETEC یتراجت مان   in 2\1 زیاس  B04390030 لدم قیرح  ءافطا   Co2 کیتاموتا ءافطا  متسیس  یوق  راشف  ریش  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  گروبمازکول  هدنزاس 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/03 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... گولاتاک و لماش  ینف (  کرادم  ندرک  همیمض  یتسویپ و  دانسا  ندومن  اضما  رهم و  دات و  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  الاک  (

تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد  لماک  تروصب  طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091093000071 زاین :  هرامش 

سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد  لماک  تروصب  طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح افطا   افطا کیتاموتا   کیتاموتا ولو   ولو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

.تسا .تسا هدش   هدش همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ ردرد   لماک   لماک تروصب   تروصب طیارش   طیارش سابعردنب -  -  سابعردنب ناکدوک   ناکدوک ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  یتایلمع  شفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003367000053 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  یتایلمع  شفک  - 

شفک کاشوپ و  الاک :  هورگ 
تفج  95 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف.دریگ  یمن  رارق  یسررب  دروم  تساوخرد  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  یراذگراب  امتح  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715669446 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یرتسگداد  بنج  - ردص یدهلا  تنب  راولب  یادتبا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38230060-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38236738-083 :: 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

روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یتایلمع   یتایلمع شفک   شفک ناونع : : ناونع 5959

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب یم  رظندم  اهدک  ناریا  مالقا  دادعت  - دشاب یمن  کالم  اهدک  ناریا  - تسویپ حرش  هب  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000212 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 1/5 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 5360753 حرط ناشفا   2x1/5 یسم قرب  لباک  الاک :  مان 

هرقرق 5 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   xr-1100 لدم یناشن  شتآ  نریس  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   CCP-W لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

DISENO DE DETECCION Y SEGURIDAD هدنزاس عجرم   KOMTES یتراجت مان  ترارح  صیخشت  دربراک   D000061 لدم یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
کیرتکلا نیپسا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

راگن هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 13 زیاس یسکلف  یقرب  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  هر (  ینیمخ  ماما  مامتخاس  گنیروتینام  زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  تخاس  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 

دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 
1201001036000217 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  یدمحا  سدنهم  یاقآ   09128356988 هرامش 66746427 -  اب  رتشیب  عالطا  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   2 020 هیوست   هیوست تسویپ ) ) تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هرهر (  (  ینیمخ   ینیمخ ماما   ماما مامتخاس   مامتخاس گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تخاس   تخاس ریز   ریز ناونع : : ناونع
دوش دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب
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نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ راک  حرش  - تناردیاه بصن  یناشنشتآ و  گنیر  یشک  هلول  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091990000170 زاین :  هرامش 

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  60 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هرامش 09136510898  اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج  تناردیاه - بصن  یناشنشتآ و  گنیر  یشک  هلول  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

35231191-034  ، 32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: 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

سراف ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم یضارا  رد  قیرح  فرصت و  بیرخت و  زا  یریگولج  روظنمب  یلم  یضارا  زا  تبقارم  تشگ و  تهج  ورین  رفن  یریگراکب 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003112000231 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 

راتکه 50000 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

نابهتسا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلم یضارا  رد  قیرح  فرصت و  بیرخت و  زا  یریگولج  روظنمب  یلم  یضارا  زا  تبقارم  تشگ و  تهج  ورین  رفن  یریگراکب 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186766364 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادزیخبآو  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  یرهطمراولوب  یادتبا  ناخراتس  هارراهچ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

111111-071  ، 36494460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36494497-071 :: 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

تناردیاه تناردیاه بصن   بصن وو   یناشنشتآ   یناشنشتآ گنیر   گنیر یشک   یشک هلول   هلول یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6262

یلم یلم یضارا   یضارا ردرد   قیرح   قیرح وو   فرصت   فرصت وو   بیرخت   بیرخت زازا   یریگولج   یریگولج روظنمب   روظنمب یلم   یلم یضارا   یضارا زازا   تبقارم   تبقارم وو   تشگ   تشگ تهج   تهج ورین   ورین رفن   رفن یریگراکب  33   یریگراکب ناونع : : ناونع 6363
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک  رایتخا  رد  هک  تکرش  رد  هدافتسا  دروم  تاشرازگ  رامآ  متسیس  دناوتب  دیاب  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن ینابیتشپ  هفقو  نودب  دشاب  یم  ناتسا  حطس  ناربراک 

1101091504000310 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
روتکاف 1 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک  رایتخا  رد  هک  تکرش  رد  هدافتسا  دروم  تاشرازگ  رامآ  متسیس  دناوتب  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن ینابیتشپ  هفقو  نودب  دشاب  یم  ناتسا  حطس  ناربراک 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: 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

دشاب دشاب یمیم   ناتسا   ناتسا حطس   حطس ناربراک   ناربراک هیلک   هیلک رایتخا   رایتخا ردرد   هکهک   تکرش   تکرش ردرد   هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم تاشرازگ   تاشرازگ رامآ   رامآ متسیس   متسیس دناوتب   دناوتب دیاب   دیاب هدننک   هدننک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 . . دیامن دیامن ینابیتشپ   ینابیتشپ هفقو   هفقو نودب   نودب

6464
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ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 19 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  قبط  هدنهد )  رادشه  رطخ (  ریژآ  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000022 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PARADOX یتراجت مان   DM60-950 لدم رطخ  مالعا  رادشه  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا .  هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  زاین  دروم  تازیهجت  مالقا و  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  یداهنشیپ  تمیق  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دنیامن ، یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  -2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت نفلت  تسویپ ،  تسیل  اب  قباطم   ( ، 95db لقادح تدش  اب  قیرح  نالعا  گنز   ) زاین دروم  یالاک  .تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
02181313441

1101092131000096 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شیدنا رورس  تراجت  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MOLAVI AND MAHDAVI TRADING Co.L.L.C یتراجت مان   BC-01 لدم قیرح  مالعا  گنز  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

سامت 02181313441 نفلت  تسویپ ،  تسیل  اب  قباطم   ( ، 95db لقادح تدش  اب  قیرح  نالعا  گنز   ) زاین دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: 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

 ( ( هدنهد هدنهد رادشه   رادشه رطخ (  (  رطخ ریژآ   ریژآ متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

قیرح قیرح نالعا   نالعا گنز   گنز ناونع : : ناونع 6666

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

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

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

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

5616646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک   TOHATSU هدنزاس عجرم   TOHATSU یتراجت مان   VE500AS لدم یناشن  شتآ  لباترپ  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهام شخپ  نمیا  هدننک  هضرع 

1101003054000079 زاین :  هرامش 
ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

شخپ نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TOHATSU هدنزاس عجرم   TOHATSU یتراجت مان   VE500AS لدم یناشن  شتآ  لباترپ  پمپ  الاک :  مان 
ناهام

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  هدنزورف  یاقآ  یلخاد  هرامش 2226-66944444 اب  لاوس  تروصرد.دشاب  یم  دیسر 1403  رساب  قاروا  تسویپ و  رد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: 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

عجرم عجرم نپاژ   نپاژ هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک   TOHATSUTOHATSU  هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم   TOHATSUTOHATSU  یتراجت یتراجت مان   مان   VE500ASVE500AS لدم   لدم یناشن   یناشن شتآ   شتآ لباترپ   لباترپ پمپ   پمپ ناونع : : ناونع
ناهام ناهام شخپ   شخپ نمیا   نمیا هدننک   هدننک هضرع   هضرع

6767

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

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

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

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

5616708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطاو  مالعا  یاه  متسیس  یارجاو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000031 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

اهروتکتد بصن  100 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب دزی  یناشنشتا  نامزاس  زا  ینف  تیحالص  یاراد  دیاب  امتح  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدوب  ریذپ  سردا  عون  زا  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  انمض 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: 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  3737   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح یافطاو   یافطاو مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6868

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

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

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

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

5615464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس ریز  هکبش و  رازفا ، تخس  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000014 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

رد تکرش  یارب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  اتفا و  زوجم  انمض  دشابیم _ تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تامدخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه یاقآ  بانج  ییوگخساپ 09136639591  تهج  سامت  هرامش.دشابیم  یرورض  مزال و  مالعتسا 

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دناب  یانهپ  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000069 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاس تخاس ریز   ریز وو   هکبش   هکبش رازفا ، ، رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 6969

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7070

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

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

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

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

5615552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تخاس  چیئوس  روک  بصن  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000209 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شیک نیرآ  سیت  هدننک  هضرع  عجرم  دنالنف  هدنزاس  روشک   DNWP هدنزاس عجرم   DNWP یتراجت مان   Dyna wiz 8 لدم یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

کینورتکلا هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   PS4842 دک  A 42 نایرج تدش   V 48 ژاتلو یتارباخم  یتعنص و  دربراک  دم  چیئوس  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 300 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ناین  یتراجت  مان   DR618 لدم یتارباخم  تازیهجت   DC هیذغت نیمات  دربراک   W 10800 ناوت رژراش  هب  زهجم  رالوژام  دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 200 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ناین  یتراجت  مان   NHC48 لدم یتارباخم  تازیهجت   DC هیذغت نیمات  دربراک   W 72000 ناوت رژراش  هب  زهجم  رالوژام  دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ناین  یتراجت  مان   NHC48 لدم یتارباخم  تازیهجت   DC هیذغت نیمات  دربراک   W 36000 ناوت رژراش  هب  زهجم  رالوژام  دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ناین  یتراجت  مان   DR318 لدم یتارباخم  تازیهجت   DC هیذغت نیمات  دربراک   W 5400 ناوت رژراش  هب  زهجم  رالوژام  دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیرآ سیت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TS-L لدم یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

شیک
هاگتسد 150 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ
هاگتسد 8000 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  حرش  کالم  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317244-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم تخاس   تخاس چیئوس   چیئوس روک   روک بصن   بصن یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7171
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  هلاسکی  دودحمان  ژراش  اب  هارمه  APN مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000098 زاین :  هرامش 

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

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000046 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرطاف اضر  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TD-W8901N لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک دراو  ار  ییاهن  تمیق.دامن  هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  زا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکمیاو سکمیاو مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7272

مدوم مدوم ناونع : : ناونع 7373
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زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000022 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-24TC-L لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

ناماس تراجت  اتمه  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   PNY یتراجت مان   RAM DDR3 1600 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
قانچ هرق  یجورا  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   TFC-110S15 لدم یرون  ربیف  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

دنهس کینورتکلا  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم   CAB-STACK-3M لدم اتید  جیئوس  هعطق  لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ISR 4221/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قباطم  مالقا  هیلک  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دیسر 1403  رس  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  تخادرپ  لحم  - 2

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  - 3

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5615813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا یلام  ینف  داهنشیپ  تسویپ  تاعالطا  مالعتسا و  حرش  قبط   . تسا هباشم  دک  ناریا   . قیقدرازبا تازیهجت  ملق  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روپ یقت  سانشراک 07431924284  دامرف 

1101092660000360 زاین :  هرامش 
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 81E PCI-e FC HBA Single Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ یقت  سانشراک 07431924284  دامرف  هئارا  یلام  ینف  داهنشیپ  تسویپ  تاعالطا  مالعتسا و  حرش  قبط   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921362-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقدرازبا قیقدرازبا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7575

هکبش هکبش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  هکبش  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000130 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord LC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رازفا هکبش  تکرش 
ددع 300 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  Patch Cord SC/PC-LC/PC MM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک 
ددع 300 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 3 لوط  Patch Cord LC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش 
ددع 900 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DBOX86H لدم  86x86 mm زیاس  Face Plate هبعج الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 9  هتسب   m 2 لوط  90x60 mm زیاس  cm 9 یلخاد رطق   PVC سنج دنلب  هیاپ  رادرایش  تکاد  الاک :  مان 
اتیپوس

هتسب 2700 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 45  هتسب   m 2 لوط  18x18 mm زیاس  cm 2 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 200 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
زادرپ نایسراپ  یروآ  نف  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   Connectors یتراجت مان   RJ45-STX-CAT6 coupler لدم هنایار  هکبش  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  بوناد  یتراجت  مان   m 2 لوط  cm 3 زیاس  DD3030 لدم یموینیمولآ  تکاد  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
نسحم هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DLINK هدنزاس عجرم   DLINK یتراجت مان   DVG-5008S لدم  port FXS 8 گولانآ هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

روپ میهاربا 
هاگتسد 200 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
سرا رهم  افلج  هدننک  هضرع  عجرم  نوتوف  یتراجت  مان   g+ 100 ml 25 کنیرش هتسب  هدننک  لاعف  یرپسا  اب  عیام 123  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکرهش هاگشناد  تیاس  رد  تباث  میس  نودب  یتوص  متسیس  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000164 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

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

32321642 دوب -  دهاوخ  وگخساپ  یرادا  تاعاس  رد  هدش  دیق  هرامش  یلامتحا  تالاوس  دوجو  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321642-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5616020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرش  قباطم  تاررقم  میظنت  زوجم  یاراد  زترهاگیگ  دناب 5.8  ویدار  کنیل  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092299000002 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  حرش  قباطم  تاررقم  میظنت  زوجم  یاراد  زترهاگیگ  دناب 5.8  ویدار  کنیل  کی  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننک هناماس  قاصلا  مه  تاررقم  میظنت  نامزاس  زوجم  یلام و  ینف و  امتح  هدننک  نیمات  اهتکرش  ودوش  داجیا  دک  ناریا  طسوت  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش درکرهش هاگشناد   هاگشناد تیاس   تیاس ردرد   تباث   تباث میس   میس نودب   نودب یتوص   یتوص متسیس   متسیس یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7777

زترهاگیگ زترهاگیگ   5.85.8 دناب   دناب ویدار   ویدار کنیل   کنیل کیکی   ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  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 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5616177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ربارب  نتنآ  ویدار و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003929000066 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
ناینب راکیاپ  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PKB-RL1 لدم  w 1 ناوت  MHz 928-902 سناکرف ییویدار  کنیل  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

ناگرگ تشد  ناینب  راکیاپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناگرگ  تشد 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم دش  دهاوخ  ماجنا  سانشراک  دات  لحم و  رد  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  دوش  مالعا  تمیق  تسویپ  تسیل  ربارب  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  راب  هناماس  رد  اددجم  طبترم  تیلاعف  زوجم  ای  بسک  زاوج  روتکاف  شیپ  هارمهب  زاجم  ءاضما  رهم و  اب  نآ  لیمکت  قیقد و  هعلاطم  زا  سپ  تسویپ 

9717733313 یتسپ :  دک  کالپ 65 ،  یتالحم  دیهش  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32421560-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32421563-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنآ نتنآ وو   ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یاهناتسرهش  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5616178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ 09123952536 لیاف  قباطم  اقیقد  هباشم  دک  ناریا  رورس  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003044000036 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یاه  ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ 09123952536 لیاف  قباطم  اقیقد  هباشم  دک  ناریا  رورس  زاس  هریخذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1187613911 یتسپ :  دک  یعیمس ،  دیهش  ییاراخب خ  دیهش  تثعب خ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55041110-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55043594-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000766 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   E 831 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 8080

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 88 ھحفص 55 
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یمالسا تاغیلبت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  ساسا  رب  یزاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005032000077 زاین :  هرامش 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAN لدم یا  هنایار  یزاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66498882-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنکوئدیو جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000284 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدیسر  تاداهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  یتسویپ -  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33046152-024  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ کرادم   کرادم ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد دشاب -  -  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 8282

سنارفنکوئدیو سنارفنکوئدیو جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 8383

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5616732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  شید  هارمه  هب  اسومیم  میس  یب  ییویادر  لماک  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000157 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
دنجریب قرش  نارتسگ  طابترا  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MIMOSA هدنزاس عجرم   C5C لدم یتارباخم  ییویدار  متسیس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

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

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

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فیرش یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5616745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ییافص رتکد  سامت 09358300038- دشاب - یم  دقن  دیرخ  تسا - رظندم  تسویپ 1 و 2  یط  مالقا  یمامت  وکسیس - چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتحصف سدنهم   09177160122

1101003058000033 زاین :  هرامش 
فیرش یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

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

09177160122 ییافص - رتکد  سامت 09358300038- دشاب - یم  دقن  دیرخ  تسا - رظندم  تسویپ 1 و 2  یط  مالقا  یمامت  وکسیس - چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتحصف سدنهم 

1458889694 یتسپ :  دک  فیرش ،  یتعنص  هاگشناد  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66164845-021  ، 66164441-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66022715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شید شید هارمه   هارمه هبهب   اسومیم   اسومیم میس   میس یبیب   ییویدار   ییویدار لماک   لماک کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 8484

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 88 ھحفص 57 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5616775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) KTC INSTRUMENT DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002776 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نوتفن سراپ  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   TU890 لدم  DCS لاتیجید یتظافح  لوژام  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 9 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

داژن یرونا  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   N.D یتراجت مان   8000MC ینف هسانش  یکینورتکلا  دوید  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   DO810 لاتیجید یجورخ  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   DI810 لاتیجید یدورو  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIMENSE یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یدورو  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX2P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P7 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P7 لدم کولب  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

(( تساوخرد تساوخرد تسویپ   تسویپ حرش   حرش وو   تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) KTC INSTRUMENT DEVICESKTC INSTRUMENT DEVICES ناونع : : ناونع 8686
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000062 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CM1415FNW لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( REDMOON-(B-2037 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

دنپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ROCKET POS یتراجت مان   RP-80220 III لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SONY OPTIARC یتراجت مان   24X-AD-7241S لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON هدنزاس عجرم   MHz 1333 لاقتنا تعرس   GB 8 تیفرظ  DDR3 لدم لوژام  مر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف کی  اب  طقف  مالقا  هیلکدشابیم  لطاب  مالعتسا  ندوب  یناریا  ریغ  تروصرد  دوش  هداد  تمیق  یناریا  الک  تازیهجت  دشابیم  هباشم  مالقا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هام  هیوست 3 دشابیم  دوجوم  تسویپ  رد  ینف  تاصخشم  دوش  هداد  تمیق  یمسر 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8787
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5616892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  یاقآ  ینف  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم   IPDSLAM هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001493 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ZYXEL یتراجت مان   IES- 1248 A-SW لدم یتارباخم   DSLAM رسکلپ یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

باحس5615407 هناماس  رد  یقوقح  یاه  هدنورپ  تاعالطا  هحفص 22)تروناک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وکسیس5615519 لاوریاف  هحفص 22)سنسیالدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تباث5615560 زنل  اب  تلوب  لسکیپاگم  هتسب 2  رادم  هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سیباتیدوئژ5615632 لیاف  هیهت  رتساداک و  دنس  ذخا  یتاونس ،  یاه  هشقن  یسدنه  هحفص 22)حالصا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5615675 مرن  یرادهگن  یناسرزور و  هب  تامدخ  هحفص 22)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5615871Tape Quantum Scalar i3 هاگتسد ود  تهج  هلاس  ود  Service هحفص 22)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5615885 بعش  هکبش  یرازفا و  تخس  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تایلمع 
تروصب رازفا  تخس  هکبش و  هب  طلسم  هنایار  سانشراک  رفن  کی  نیمات  اب  هارمه  نادمه 

میقم

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

IPDSLAMIPDSLAM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 8888
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتارباخم5615936 ویسپ  تازیهجت  بصن  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  هحفص 32)هیارا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتیا5615945 هحفص 22)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5616336POE اب هکبش  تحت  تلاب  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5616573REDRESS KIT(32 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5616918 دروک  چب  ددع  دادعت 10   IR یتعنص نیبرود  ددع  دادعت 5   IR ماد نیبرود  ددع  دیرخ 5 
زاین رادقم  هب  هکبش  لباک  هلاناکراهچ   NVR

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5616919 رادم  نیبرود  بصن  تهج  مزاول  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قودنص5616921 اب  طابترا  یارب  سیورس  بو  هلاس  کی  یهاگباوخ  نویساموتا  رازفا  مرن  ینابیتشپ 
لیوحت یزادنا و  هار  بصن و  کمایپ -  لاسرا  لنپ  مولع  ترازو  هافر 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نارامیب5616968 هدنورپ  ءاحما 130000 هحفص 22)نکسا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاسلج5616996 یکینورتکلا  تیریدم  هناماس  هحفص 22)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ردروکر5617000 نیبرود و  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبوطر زا  یریگولج  لماک  قیاعاب  رختسا  تهج   ( لاتیجید خیراتو  تعاس  یاراد   ) ناور ید  یا  لاولبات  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000238 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  ینف 41087  هرامش  یعبرم  رتم  داعبا  لاتیجید  تعاس  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  لوبق  دروم  هطوبرم  سانشراک  داتابالاک  لاسرا  دشاب 2- یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح  هنیزه  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تبوطر دض  یرختسا  یراوید  لاتیجید  تعاس  -) دشاب 4 یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  -3

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912620-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاتیجید لاتیجید تعاس   تعاس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا   ) ناربون - دابآ قرغ  ینمیا  ظافح  یارجا  هروت و  - کارا روحم  ییانشور  یاهریت  ینمیا  تهج  ظافح  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  دشاب 

1101000278000139 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0506000302   150x12 cm زیاس مرگ  هزیناولاگ   H 12 نهآ ریت  لیر  دراگ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) ینمیا تازیهجت  میالع و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000142 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2/5 عافترا  50x50 cm داعبا دیفس  گنر  ینلیتا  یلپ  دناپماک  سنج  یا  هداج  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم ییانشور   ییانشور یاهریت   یاهریت ینمیا   ینمیا تهج   تهج ظافح   ظافح تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 9090

ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   میالع   میالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامش ددرت  هاگتسد   32 هلاسکی یرادهگن  ینابیتشپ و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000141 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروارب 1 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ زاین  حرش  قبط  یکیفارت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000405 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نلیتا  یلپ  سنج   450x600x1050 mm زیاس یکیفارت  ینمیا و  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 3020 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنرب  هدنشورف  هدهعب  رابنا  ات  راب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یراک  زور  لقادح 30  یلام  دانسا  تخادرپ 

دشاب یم  یمازلا  ربتعم  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ 

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

31378111-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامش رامش ددرت   ددرت هاگتسد   هاگتسد   3232 هلاسکی هلاسکی یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9292

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 9393

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکیدنا یلال و  یاه  ناتسرهش  یاه  هار  حطس  رد  بصن  تهج  تاقلعتم  لیردراگ و  هیاپ  لیردراگ  هحفص  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000080 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   HOT ROLLED WIRE ROD یتراجت مان  یمرگولیک  یفالک  هتسب   mm 19 رطق  SAE 1022 دالوف عون  هدش  درون  مرگ  یدالوف  درگ  لوتفم  الاک :  مان 

نیرآ ناراد  هرهم  چیپ و  هدننک 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
ایسآ لیفورپ  لیدنب   kg 47 نزو  mm 3 تماخض  m 4/17 لوط هایس  لیردراگ  یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

هخاش 1 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

تسویپ کرادم  ندوبن  تروص  رد.ددرگ  همیمض  تسویپ  کرادم.دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  دیق  تسویپ  کرادم  رد  رادقم  دادعت.ددرگیمن و  یسررب  یداهنشیپ  تمیق 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ لیردراگ   لیردراگ هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5615814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس تباث و  نیزوت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000061 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ینمیا ) هناوتسا   ) یکیفارت ردنلیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000011 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  هدنزاس  عجرم   cm 70 عافترا  EVA دناپماک سنج  ینمیا  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 2500 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریذپفاطعنا و تیصاخ  اب   EVA هیاپ رب  لوصحم  سنج  .الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا قباطم  تاصخشم  ریاس  رتم .  یتناس  ضرع 6  هب  گنربش  فیدر  هس  یاراد  .رتمیتناس  عافترا 75  هب  هچراپکی  هندب  تدم - زارد  یریذپهبرض 

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس وو   تباث   تباث نیزوت   نیزوت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

(( ینمیا ینمیا هناوتسا   هناوتسا  ) ) یکیفارت یکیفارت ردنلیس   ردنلیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالگهد یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا لیمکت و  یراذگ و  تمیق  یتسویپ  تسیل  ساسارب  یدنق  هلک  رهش و  حطس  تهج  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه.ددرگ 

1101090595000164 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اناد قفش  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   40x45 cm زیاس طایتحا  گنربش  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب لمح  هنیزه.ددرگ  لاسرا  لیمکت و  یراذگ و  تمیق  یتسویپ  تسیل  ساسارب  یدنق  هلک  رهش و  حطس  تهج  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع 

.دشاب یناریسکات  دحاو  دات  دروم  تسیاب  یم  قوف  سانجا 

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5616290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یاههار  حطس  رد  ینمیا  مالقا  تازیهجت و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000067 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/06/02 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنق یدنق هلک   هلک وو   رهش   رهش حطس   حطس تهج   تهج یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 9797

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس ردرد   ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  یتالصاوم (  یاه  روحم  یاهرتپیر  یتراظن و  نیبرود  لکد  گنیترا 30  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000027 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5616504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مئالع  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001352000025 زاین :  هرامش 

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسویپ تسیل  1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تساوخرد تسیل  ینف و  تاصخشم  تسویپ (  لیاف  لماک  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  ار  عیانص  نامزاس  زا  ار  طبترم  یرادرب  هرهب  هناورپ  نینچمه  دات و  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  زا  تسیاب  یم  هدننک  نیمات 

8145139753 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  یقرش خ  تفلا  ناتسراهب خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

319142-031  ، 36861090-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36861103-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتالصاوم یتالصاوم یاه   یاه روحم   روحم یاهرتپیر   یاهرتپیر وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود لکد   لکد   3030 گنیترا   گنیترا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

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

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

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

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

5616636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا  طیارش  ساسا  رب  یسرپ  لوادج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح 

1101050253000101 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زیربت ایوپ  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تلاپ 42   30x50 cm داعبا یزاسهار  دربراک  یسرپ  لودج  الاک :  مان 
تلاپ 3000 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
رسگنس یپ  دالوپ  هدننک  هضرع  عجرم   cm 10 تماخض  50x50 cm داعبا ینامیس  سنج  یسرپ  لودج  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

نادار لیعمسا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 35 عافترا  50x12 cm داعبا یسرپ  لودج  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش ساسا   ساسا ربرب   یسرپ   یسرپ لوادج   لوادج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5616702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هتسبرادم (  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003551000045 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  1403/10/24 دیسررس ازخا 002 و  یتالماعم  دامن  اب  یمالسا  هنارخ  دانسا  تروصب  اهتخادرپ  هیلک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگن  ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  اذل  دیدرگ  دهاوخ  تخادرپ  لک  هرادا  نیا  طسوت  دیرخ  تردق  ظفح  - 2

دوش یرازگراب  هناماس  رد  هدش  رهم  اضما و  لیمکت ،  یتسویپ  یاه  مرف 

دک ناتسا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یتعیرش ناتسرامیب  یوربور  - تخبکین هار  راهچ  زا  دعب  - الاب غابراهچ  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8163813941 یتسپ : 

36613190-031  ، 36611074-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36644631-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

 ( ( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هتسبرادم (  (  هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

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

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

5616639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  ساسا  رب  لماک  یازجا  روتارپاوا و  اب  رکناد  ییوشک  کیتاماوتا  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000442 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

هرامش 09123966640 اب  راد  ندعم  یاقآ  یگنهامه  .تسا  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لیاف  یراذگراب  لحم و  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84184916-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5616978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسوی دانسا  طیارشو و  تاصخشم  قباطم  ...و  ریژآ  ، ریگدزد ، دراه ، نیبرود لماش  زایندروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005264000321 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  یم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  تکرش  دانسا  یتسویپ و  دانسا  هیلک  دشاب و  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716866913 یتسپ :  دک  تسپ ،  هرادا  یوربور  رنهاب  دیهش  راولب  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33851587-044  ، 33820160-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33829880-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش ساسا   ساسا ربرب   لماک   لماک یازجا   یازجا وو   روتارپاوا   روتارپاوا اباب   رکناد   رکناد ییوشک   ییوشک کیتاماوتا   کیتاماوتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 103103

ریژآ ریژآ ،، ریگدزد ریگدزد ،، دراه دراه ،، نیبرود نیبرود لماش   لماش زایندروم   زایندروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

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

رامش5615636 ددرت  هاگتسد   32 هلاسکی یرادهگن  ینابیتشپ و  ، هحفص 62)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ زور  ات 40  نیب 30  هجو  هیوستو  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، لیذ تاحیضوت  قبط  چیئوسو  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف تفایردو  الاک  داتو  لیوحت  زا 
1101091781000171 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-P452P-X لدم ماد  دپیسا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3750-48PS-S لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B258 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط  P452P-X33 لدم موسکا  نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  ، هاگتسد 6 دادعتدک ناریا  حرش  قبط   B258 لدم موسکا  تباث  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  چیئوس  دک  ناریا   : مهم هجوت  هاگتسد  دادعت 3   SEPITAM-PS208GFDT-DF لدم تروپ   8 هکبش چیئوس  ، هاگتسد دادعتدک 2  ناریا  حرش 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: 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

4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس -- هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تالدابم هیزجت و  یربهار  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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هس .راد   POE تروپ چیئوس 16  ( ود ( 1  ) هرامش مرف  تاصخشم  قبط  تباث  زنل  اب  تلوب  لسکیپاگم  هتسب 2  رادم  نیبرود  کی ) تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . رتم دص  یس   CAT6 لباک

1101020002000044 زاین :  هرامش 
تالدابم هیزجت و  یربهار  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یفطصم هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان   m 1 رادقم ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون   CAT6 FTP 100O 1M لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
یرضخ

ددع 150 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

یرضخ یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 300 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رتسگ  دید  نمیا  یتآ  هدنزاس  عجرم   GRIFFIN یتراجت مان   GF-FS0416RM لدم  PoE تروپ هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

رتسگ دید  نمیا  یتآ  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هرامش هب  ریملام  یاقآ  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد   . همیمض لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  رتم  هاجنپ  ودص   CAT6 OUTDOOR لباک راهچ )  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هجوت   . ییاباب 09128042147 یاقآ  هناماس  لوئسم  .دیئامن  لصاح  سامت   09356171314

1318911155 یتسپ :  دک  یتسپ ،  هلدابم  شزادرپ و  یلم  زکرم  رگشل  هار  راهچ  یبونج  رگراک  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61929146-021  ، 61929147-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66454348-021 :: 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

تباث تباث زنل   زنل اباب   تلوب   تلوب لسکیپاگم   لسکیپاگم   22 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5615561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) یریوصت تراظن  زکرم  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000133 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یرونا یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09012606867 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Testo 868 Thermal Imaging. دشابیم صوصخم  بسچ  طبار و  لباک  کدی ، یرتاب  رژراش ، لماش  یترارح )  نیبرود   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Camera

1101003454000182 زاین :  هرامش 
یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا دشر  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   ARIO یتراجت مان   TB90 لدم یتظافح  یاه  متسیس  یترارح  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه  .دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  همان  تنامض  یاراد  لانیجروا و  یلصا و  دیاب  الاک  دامرفب  هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتعامج 09158122678 رتکد  یاقآ  اب  یگنهامه  ینف .  سانشراک  هیدات  الاک و  لاسرا  زادعب  باسح  هیوست  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  و 

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

34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5616283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا گرب  ربارب   poe axix60w- هکبش چیئوس  - هکبش لباک  - سلریاو - نیبرود دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000102 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هواک رهپس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   DS-2DE4425IW-DE لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ندش  لیمکت  زا  دعب  اهب  مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صوصخم صوصخم بسچ   بسچ وو   طبار   طبار لباک   لباک کدی ، ، کدی یرتاب   یرتاب رژراش ، ، رژراش لماش   لماش یترارح )  )  یترارح نیبرود   نیبرود )) ناونع : : ناونع 108108

مالعتسا مالعتسا گرب   گرب ربارب   ربارب   poe axix60wpoe axix60w -- هکبش هکبش چیئوس   چیئوس -- هکبش هکبش لباک   لباک -- سلریاو سلریاو -- نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  نآ  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

.دشابیم تسویپ  زاین  یلک  حرش 
1101092532000010 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  یهاگشناد  هعبات  دحاو  هدننک :  رازگرب 
روشک داریه  کینورتکلا  نادرف  هدنزاس  عجرم  مک  یا  یتراجت  مان   IC-SMA12MV لدم  POE اب هکبش  تحت  تلاب  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

داریه کینورتکلا  نادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هاگشناد  یت  یآ  سانشراک  دات  هب  دیاب  سنج 

دادارق ساسا  رب  هجو  تخادرپ 
دیدزاب یگنهامه و  تهج  یزورون 09125714168  یاقآ  سامت  هرامش 

1187613311 یتسپ :  دک  سدق ،  دجسم  یوربور   - یلامش ییاراخب  دیهش  نابایخ   - بونج لانیمرت  بنج   - تثعب هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55069267-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55063043-021 :: 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

POEPOE  اباب هکبش   هکبش تحت   تحت تلاب   تلاب لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  رهش  ینیمخ  یرتسگداد  نامتخاس  یریوصت  تراظن  متسیس  لیمکت  تهج  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000130 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: 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

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف و  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب ناتسیس و 

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

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

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

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

5616767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004691000126 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریما نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAFER یتراجت مان   SF-3032S لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یردنکسا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  اددجم  یراذگ  تمیق  زا  سپ  اهب  مالعتسا  هگرب   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9815616576 یتسپ :  دک  یرگشدرگ ،  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  لک  هرادا  دادما -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224499-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33212335-054 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   رهش   رهش ینیمخ   ینیمخ یرتسگداد   یرتسگداد نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت تهج   تهج مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12
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نکسم کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5616918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هکبش  لباک  هلاناکراهچ   NVR رورس دروک  چب  ددع  دادعت 10   IR یتعنص نیبرود  ددع  دادعت 5   IR ماد نیبرود  ددع  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین رادقم 

1101004170000004 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دمحم هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOR هدنزاس عجرم   ENEO یتراجت مان   VKCD-1325/IR لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ینادزی ناوضر 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

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

زاین رادقم  هب  هکبش  لباک  هلاناکراهچ   NVR رورس دروک  چب  ددع  دادعت 10   IR یتعنص نیبرود  ددع  دادعت 5   IR ماد نیبرود  ددع  دیرخ 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یتسرپرس  نکسم  کناب  - نارمچدیهش نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591777311

33232169-074  ، 33235976-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235975-074 :: 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

هبهب هکبش   هکبش لباک   لباک هلاناکراهچ   هلاناکراهچ   NVRNVR رورس   رورس دروک   دروک چبچب   ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت   IRIR یتعنص   یتعنص نیبرود   نیبرود ددع   ددع   55 دادعت   دادعت   IRIR ماد   ماد نیبرود   نیبرود ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
زاین زاین رادقم   رادقم

1 13113
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سراف شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5616919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  بصن  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000318 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عفرا دالوف  نهآ و  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   MPM-1345 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

یکلم سابع  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TL-lant2412D لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
نمیا یتراجت  مان   IAP.NB-P3522WSA لدم راکدوخ  سوکوف  موز و  بش و  رد  دید  تیلباق  اب  لسکیپ  اگم  جنپ  تلوب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدیدرگ دیق  تسویپ  لیاف  رد  هک  دشاب  یم  نارامیس   XVR هاگتسد روظنم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  کی  هرامش  فیدر 

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32306966-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن تهج   تهج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

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

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

5616980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم ششوپ  تحت  بعش  هتسبرادم  نیبرود  یاهمتسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  دادرارق.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مق ناتسا  نکسم  کناب 

1101004164000004 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 2 دادعت : 

1401/07/01 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  مالعتسا  خساپ  تسویپ  رد  تکرش  ءاضما  رهم و  هارمه  هب  دادرارق  ود  ره  تسویپ 4  یفیک و  یبایزرا  مرف  ءاهب و  مالعتسا  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  خساپ  تسویپ  رد  یفیک  یبایزرا  مرف  رد  یزاربا  دراوم  تادنتسم  هئارا.دشاب 

3714734986 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بعش  تیریدم  ید ک 7  مق خ 19  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37750284-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37750284-025 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یاهمتسیس   یاهمتسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 115115
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لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب.دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ، یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ردروکر  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ 

1101005298000213 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   NVR لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.AD-E2530 لدم تباث  زنلو  لسکیپاگم  تیفیک 5   FULL-HD بش رد  دید  تیلباق  اب  ماد  گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نارامیس یتراجت  مان   SM-IP5414H-WFR لدم  dB 120 یعقاو  WDR اب بش  رد  دید   Mp 5 دنمشوه  mm 2/8 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 80 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: 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

رامش5615636 ددرت  هاگتسد   32 هلاسکی یرادهگن  ینابیتشپ و  ، هحفص 62)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5616138 ( هدنهد رادشه  رطخ (  ریژآ  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  مالقا و  هحفص 37)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هحفص 32)تالاصتا5616327 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5616498 روحم  یاهرتپیر  یتراظن و  نیبرود  لکد  گنیترا 30  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ 
یتالصاوم

هحفص 62) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5616702 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هتسبرادم (  نیبرود  هحفص 62)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ردروکر ردروکر وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریژآ5616978 ، ریگدزد ، دراه ، نیبرود لماش  زایندروم  مالقا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهالاک تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوتدیلک  هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  ید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ 

1101005202000278 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   PIONEER یتراجت مان   DVR-S19 LBK لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تکرش نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوتدیلک  هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  ید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: 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

یمن5615575 رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوتدیلک  هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  ید 
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم  هبًامتح.دشاب 

هحفص 82) )  dvrdvr

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5616918 دروک  چب  ددع  دادعت 10   IR یتعنص نیبرود  ددع  دادعت 5   IR ماد نیبرود  ددع  دیرخ 5 
زاین رادقم  هب  هکبش  لباک  هلاناکراهچ   NVR

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردروکر5617000 نیبرود و  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یاهالاک یاهالاک تاصخشم   تاصخشم هبًامتح.دشاب   هبًامتح.دشاب یمن   یمن رظن   رظن دمدم   هناماس   هناماس ردرد   الاکدک   الاکدک ناریا   ناریا هکنیا   هکنیا حیضوتدیلک   حیضوتدیلک هحفص   هحفص دپدپ - - سوم   سوم رآرآ -  -  یویو   یدید   ناونع : : ناونع
.دیهدب .دیهدب تمیق   تمیق تکرش   تکرش نیا   نیا یتسویپ   یتسویپ

1171 17
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  " " 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

5616138 ( هدنهد رادشه  رطخ (  ریژآ  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  مالقا و  هحفص 37)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

یتسویپ5615395 مالعتسا  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  کیتاموتا  ولو  هحفص 37)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زابور5617019 یشزرو  یاه  نیمز  ثادحا  ریدغ -  لنوت  زیهجت  لیمکت و  یراذگ -  هحفص 9)هلول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5616597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دصرد هس   ) AFFF قیرح ءافطا  موف  رتیل   400 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000097 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیواک رذآ  هدنزاس  عجرم  نیواک  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 20 مواقم ینلیتا  یلپ  نلاگ  یدنب  هتسب  عون  دصرد   AFFF 3 یناشن شتآ  فک  الاک :  مان 

نلاگ 20 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  لمح  یدنب و  هتسب  هنیزه.دشابیم  ( دصرد هس   ) AFFF قیرح ءافطا  موف  رتیل  یتساوخرد 400  یالاک  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 81313065 نفلت  .تسا  یمازلا  تسویپ  تروص  هب  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  هئارا.دشابیم 

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

یتسویپ5615395 مالعتسا  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  کیتاموتا  ولو  هحفص 37)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5615488 ءافطا  یتایلمع  هحفص 37)شفک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5615831 ءافطا  مالعا و  متسیس  هب  طوبرم  مالقا  تازیهجت و  - گنس عبرم  رتم  دودح 8000  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5616597( دصرد هس   ) AFFF قیرح ءافطا  موف  رتیل  هحفص 84)400  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( دصرد دصرد هسهس    ) ) AFFFAFFF  قیرح قیرح ءافطا   ءافطا موف   موف رتیل   رتیل   400400 ناونع : : ناونع 118118

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 " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5615553 نالعا  متسیس  یارجا  هحفص 37)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لیاف5615593 قبط  هر (  ینیمخ  ماما  مامتخاس  گنیروتینام  زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  تخاس  ریز 
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب  لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 20  تسویپ )

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5616614 نالعا  هحفص 37)گنز  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5615340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ تسویپ تساوخرد  } سکرویب تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000337 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روشک  OCE TECHNOLOGY B.V هدنزاس عجرم   OCE یتراجت مان   CS2344 لدم ناشفا  رهوج  یروسسکا  تیک  هارمهب Onyx Cad و  رتالپ  ماسر  الاک :  مان 
ناریا نایراو  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا لیوحت  ههام  تخادرپ 8  تسویپ  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

5615340{ تسویپ تساوخرد  } سکرویب هحفص 85)تیک  سسکا  ( سسکا

{{ تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد }} سکرویب سکرویب تیک   تیک ناونع : : ناونع 1191 19

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 " ) " ) 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 " ) " ) 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 " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5615718GSN دنرب زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 16)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

قیرح5615553 نالعا  متسیس  یارجا  هحفص 37)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5616708 یافطاو  مالعا  یاه  متسیس  یارجاو  هحفص 37)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریژآ5616978 ، ریگدزد ، دراه ، نیبرود لماش  زایندروم  مالقا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

صوصخم5615947 بسچ  طبار و  لباک  کدی ، یرتاب  رژراش ، لماش  یترارح )  نیبرود  هحفص 72)( هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5615748 هحفص 62)مالقا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5615982( ینمیا هناوتسا   ) یکیفارت ردنلیس  هحفص 62)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  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 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5616170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

،، ییایوب یاهکیرحت  بیترتو  نامز  تدم  لرتنک  ، راشفوامد روسنس  ، هحیار نزخم  شش  امورآویب  جنس  ییایوب  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050136000581 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرناب  راک  تیلباق  ، ییارجا تامیظنت  یارب  زودنیو  رازفا  مرن  ، یزغم یاهلانگیس  تبث  هب  زاین  نودب  یلماعتای  یراتفر  ییایوب  یاهشیامزآ  یارب  بسانم  - 

ییایوب یاهکیرحت  تظلغ  یدورو و  یاوه  نایرج  میظنت   ، یزیر همانرب  لباق  یرونرگیرت  یاراد  ، بلتم
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سلریاو5615300 یلحم و  یاه  هکبش  یمومع ، یاهرازفا  مرن  اهرازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
یمجح تروصب  هاگشناد  یاه 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وکسیس5615519 لاوریاف  هحفص 22)سنسیالدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تشادهب5615546 هکبشرازفا  مرن  / رازفا تخس  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  روما  هحفص 22)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5615675 مرن  یرادهگن  یناسرزور و  هب  تامدخ  هحفص 22)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سلریاو5615706 یلحم و  یاه  هکبش  یمومع ، یاهرازفا  مرن  اهرازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
هاگشناد یاه 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5615871Tape Quantum Scalar i3 هاگتسد ود  تهج  هلاس  ود  Service هحفص 22)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نامز نامز تدم   تدم لرتنک   لرتنک ،، راشفوامد راشفوامد روسنس   روسنس ،، هحیار هحیار نزخم   نزخم شششش   امورآویب   امورآویب جنس   جنس ییایوب   ییایوب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 120120
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکسارپسک5616063 رازفا  مرن  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص5616113 رازفا  مرن  یشزوما  هرود  یارزگرب 25  یارب  یرجم  هحفص 22)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامز5616170 تدم  لرتنک  ، راشفوامد روسنس  ، هحیار نزخم  شش  امورآویب  جنس  ییایوب  هحفص 86)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

قودنص5616921 اب  طابترا  یارب  سیورس  بو  هلاس  کی  یهاگباوخ  نویساموتا  رازفا  مرن  ینابیتشپ 
لیوحت یزادنا و  هار  بصن و  کمایپ -  لاسرا  لنپ  مولع  ترازو  هافر 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما5616956 تادیدهت  هچراپکی  تیریدم  متسیس  اقترا  هحفص 22)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاسلج5616996 یکینورتکلا  تیریدم  هناماس  هحفص 22)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5615561 تراظن  زکرم  ینابیتشپ  هحفص 72)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب5616531 رهش  ینیمخ  یرتسگداد  نامتخاس  یریوصت  تراظن  متسیس  لیمکت  تهج  مالقا  دیرخ 
تسویپ لیاف  حرش 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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