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

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 رهم   رهم   1212 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   152هکس ,880 , 000152 ,880 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   90مهرد ,46090 ,460

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,560هکس , 000143,560 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 15,5002 سیئوس15,500 سیئوس کنارف   ,337کنارف 100337, 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 83,500هکس , 00083,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع243,900243,900رالد ناتسبرع لایر   88لایر ,50088 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 53,500هکس , 00053,500 , وروی000 ژورن327,780327,780وروی ژورن نورک   31نورک ,30031 ,300

رایع رایع   1818 یالط   ,13,949یالط 00013,949, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   376دنوپ ,800376 نپاژ800, نپاژ نینی   دصکی   230دصکی ,520230 ,520

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
(( 131131 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 15  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 31  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 79

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 82

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

( یهگآ دادعت 3  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 1  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 16  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یرهش  ینیرفآزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  یلا  زا 1401/7/12   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  یلا  زا 1401/7/17   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754794 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  یهیجوت  هسلج  تعاس 9 -  - 1401/07/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/7/17

زا هام  تدم 12  یارب  تالیهست  کالما و  یضارا و  یاه  هناماس  یناسرزور  هب  لیمکت و  یزاس ، دنتسم  روظنمب  ییارجا  تامادقا  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلا 1402/6/31  1401/7/1

یهگآ لصا  رد  جردنم  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 900.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  کالپ 51  یمادخ ، دیهش  نابایخ  کنو ، نادیم  زا  رتالاب  نارهت ، : یناشن لیوحت   :: سردآ سردآ
مراهچ  هقبط  ییاشگزاب 

قوف یناشن  رد  عقاو  تکرش  نیا  تاعامتجا  نلاس  لحم  یهیجوت  هسلج 

02187572451 :: 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

نامرک قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005380000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:15عبنم تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754997 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوبنا  ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

هوبنا  ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
35,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,050,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/10/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ییاراذ نادیم  کارا   ، 3813774979 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالیهست تالیهست وو   کالما   کالما وو   یضارا   یضارا یاه   یاه هناماس   هناماس یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو   لیمکت   لیمکت یزاس ، ، یزاس دنتسم   دنتسم روظنمب   روظنمب ییارجا   ییارجا تامادقا   تامادقا ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

هوبنا هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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دنورا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نودب ینف  یفیک و  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  دیدجت   - لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   تبون
هدش زارت  تمیق 

1401/07/12 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1/1401/031 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/7/15  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم لیوحتعبنم خروم 1401/7/25 -  تعاس 10:30  یهیجوت  هسلج   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/8/2 تعاس 14  ات 

5755005 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن زا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  ، RBیسرزاب آ متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  ، سیباتید هیهت  تاعالطا ،  دورو  یروآ و  عمج  لیلحت ،  هیزجت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنورا یمیشورتپ  تکرش  ینف  یسرزاب  رازفا 

لایر  97/664/688/335 دروارب :

هبتر ای  ینف  یسرزاب  ود  ای  کی  هبتر  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   3/900/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یسرزاب رد  رواشم 

دنورا یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: 06152126474 و 06152126476 نفلت :: Www.arvandpvc.ir Tender.arvandpvc.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

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755338 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

GIS و IT نکسم ، یلم  تضهن  شخب  رد  یصصخت  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 55.059.069.578  - 

یکناب همانتنامض  لایر  نیمضت 2.752.953.479   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 88782132 یماظتنا پ 56  یورین  هارراهچ  یمادخ  دیهش  کنو خ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nlho.ir www.setadiran.iنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن ، ، RBRBآآ یسرزاب   یسرزاب متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ،، سیباتید سیباتید هیهت   هیهت تاعالطا ،  ،  تاعالطا دورو   دورو وو   یروآ   یروآ عمج   عمج لیلحت ،  ،  لیلحت وو   هیزجت   هیزجت ناونع : : ناونع
رازفا رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو  

33

GISGIS وو     ITIT نکسم ، ، نکسم یلم   یلم تضهن   تضهن شخب   شخب ردرد   یصصخت   یصصخت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 134 ھحفص 6 
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

جارس  :: عبنم اتعبنم زور  تدم 10  هب   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756177 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هعومجم  یبناج  تازیهجت  هنایار و  رازفا  مرن  هکبش ،  یرادهگن  ریمعت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 34.014.937.705 

زور یارجا 365  تدم 

راکنامیپ یکناب -..  همان  تنامض  تروص  هب  سراپنایک  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 10410141  ابیس  باسح  هب  لایر  هدرپس 1.700.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاهرازفا مرن  ینابیتشپ  هئارا و  ای  ینابیتشپ  تامدخ  رد  هبتر 3  هئارا  دشاب - یم  یعامتجا  روما  راک و  هرادا  ربتعم  تیحالص  نعت  زا  هخسن  کی  هئارا  هب  دهعتم 

کیتامروفنا هزوح  رد  اهرازبا  متسیس و  هیاپ 

:: سردآ سردآ

3520 یلخاد 3605 -  32234111 - 18 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراکعبنم زور  تدم 20  هب  رثکادح  یهگا  راشتنا  خیرات  زا  کرادم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Smartperform,Watchout اوتحم هئارا  یاه  رازفا  مرن  هدننک  نیمات  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هار بصن و  دیرخ ، نینچمه  لاتیجید و  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یرامعم  یحارط و  هزوح  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و  تهج  دراد  رظن  رد 

.دیامن مادقا  ناوخارف  قیرط  زا   Smartperform و Watchout اوتحم هئارا  یاهرازفا  مرن  یزادنا 

یهاوگ هئارا  یتساوخرد -  کرادم  مامضنا  هب  ار  دوخ  یاه  یدنمناوت  زا  یشرازگ  یراک و  هموزر  هک  ددرگیم  توعد  هزوح  نیا  رد  لاعف  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد لماک  حرش  هب  یللملا و ...  نیب  یلخاد و  یمسر  عجارم  رگید  ای  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یاه  همانیهاوگ  هئارا  هطوبرم -  یاه  هژورپ  یارجا  زا  راک  ماجنا  نسح 

یهگآ لصا 

هرامش 563 یقرش ، تشترز  نابایخ  شبن  یلامش ،  ظفاح  نابایخ  نارهت -  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ

این هدوتس  یاقا   84169324 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کالپ5755202 هناماس  هدزاب  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
رورس هارمه  هب  ناوخ 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرادرهش یرادرهش هعومجم   هعومجم یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار رازفا   رازفا مرن   مرن هکبش ،  ،  هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

Smartperform,WatchoutSmartperform,Watchout اوتحم   اوتحم هئارا   هئارا یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن هدننک   هدننک نیمات   نیمات یاه   یاه تکرش   تکرش یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 66

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

هدزای5755611 هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رورس هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هناماس 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5756325ATN یدروناوه تخاسریز  هکبش  تازیهجت  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سراف جیلخ  رتسگ  هزاس  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094845000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ICSS هدننک دیلوت  هدننک /  نیمات  ییاسانش  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف جیلخ  رتسگ  هزاس  نیبم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  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

ICSSICSS هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت هدننک /  /  هدننک نیمات   نیمات ییاسانش   ییاسانش هاتوک   هاتوک تسیل   تسیل تهج   تهج یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

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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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون 

1401/07/12 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 10:30  تیاغل   1401/7/12

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 10:30  ات  رثکادح   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5754903 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   سار  یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ  : هصقانم تاکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنش  زور  رد  اهنآ  ج.ب.فلا )  ) تاکاپ هبنشراهچ 1401/8/4  - زور  حبص   10

حبص تعاس 11   1401/8/7

GEFS یزاگ یاهدحاو  تاریمعت  قیقد  رازبا  کینورتکلا و  شخب  یکدی  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر نیمضت 10.600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ربمایپ ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعا  ربمایپ  راولب  رهشابیز  نادهاز  : سردآ هب  یدنبنامز  اب  هصقانم  دانسا  فلا  تکاپ  یبایزرا و  تکاپ  لصا  یکیزیف  لیوحت   :: سردآ سردآ
نفلت 05633291130 نادهاز  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هناخریبد  ورین  نامتخاس  مظعا 

یسایلا سدنهم  یاقآ   05633291127 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05433291130 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص 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

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

2001001262000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( PC تروصب  ) جوسای تشدهد -  ناهبهب - تلوولیک  طخ 132  یرون  ربیف  بصن  ییارجا  تایلمع  تازیهجت و  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

نیطسلف راولب  - هیناما - زاوها  ، 6133883664 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

GEFSGEFS یزاگ   یزاگ یاهدحاو   یاهدحاو تاریمعت   تاریمعت قیقد   قیقد رازبا   رازبا وو   کینورتکلا   کینورتکلا شخب   شخب یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

تلوولیک تلوولیک   132132 طخطخ   یرون   یرون ربیف   ربیف بصن   بصن ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 134 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wrfepw232aeu5?user=37505&ntc=5754903
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5754903?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mcuu5gs3zvb8q?user=37505&ntc=5754922
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5754922?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


بانب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755202 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10:30   - 1401/08/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هناماس  هدزاب  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  60.000.000.000 هصقانم : غلبم 

یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   3.000.000.000 هدرپس :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تایلام و )...  همیب و  زا  معا   ) ینوناق روسک  هیلک 
 - .دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  رهش  حطس  همانزور و  رد  یهگآ  پاچ  یاه  هنیزه  هیلک 

اهدادرارق روما  دحاو  بانب -  یرادرهش  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  بانب -  ناتسرهش  یقرش -  ناجیابرذآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 115  37722010-041 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756325 :: هرازه هرازه :: 1401/08/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ATN یدروناوه تخاسریز  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ATN یدروناوه تخاسریز  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/11/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  جارعم  راولب  دابآرهم  یللملا  نیب  هاگدورف   ، 1387883585 یتسپ :  دک  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

رورس رورس هارمه   هارمه هبهب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هناماس   هناماس هدزاب   هدزاب هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

ATNATN  یدروناوه یدروناوه تخاسریز   تخاسریز هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 134 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناوخارف یا  هلحرم  کی  دیدجت  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4117/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  راهچ م  هاگشیالاپ  رد   ss5 نامتخاس قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/261/582/000 دروارب :

لایر  1/013/079/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لوا هقبط  نویسیمک -  ریبد  رتفد  یزکرم -  نامتخاس  زاف 6و 7و8  مراهچ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

یلخاد 6592و 6383-07731316380  0773131 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.spgc.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 دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 14/1401/ق یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یرادهگن هنیزه  تروصب 100   ) کیبآ زکرم  ییاوهو  لباک  هکبش  روما  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق هقطنم  تارباخم  ینابیتشپ  یلام و  تیریدم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.QAZVIN.TCL.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

ss5ss5 نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

زکرم زکرم ییاوهو   ییاوهو لباک   لباک هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 134 ھحفص 11 
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ناتسرل هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رایس  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسرل هقطنم  تارباخم   :: سردآ سردآ

06633353393 :: نفلت :: www.lorestan.ir- www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754999 :: هرازه هرازه :: 1401/08/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدروناوه   AM دناب تباث  هدنریگ  هاگتسد  هدنتسرف و 50  هاگتسد  دیرخ 50  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

AM دناب تباث  هدنریگ  هاگتسد  هدنتسرف و 50  هاگتسد  دیرخ 50  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یدروناوه

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   12,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/11/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  جارعم  دابآرهم خ  یللملا  نیب  هاگدورف   ، 1387835183 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

ناتسا ناتسا رایس   رایس هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1414

یدروناوه یدروناوه   AMAM دناب دناب تباث   تباث هدنریگ   هدنریگ هاگتسد   هاگتسد وو   هدنتسرف   هدنتسرف هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 134 ھحفص 12 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اب یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدمت  هبتر و  حالصا  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون  هدرشف ) شور  هب  یفیک (  یبایزرا 

1401/07/10 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 11 ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 12  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755581 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   یفیک : یبایزرا  یسررب و  لحم  نامز و   - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنش  هس  زور   12:15

( IGW  ) للملا نیب  یاتید  هکبش  هعسوت  تازیهجت  نیمأت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 1.500.000.000.000  غلبم 

هکب کی ش  هبتر  ناونع  اب  یکیتامروفنا  یاهتکرش  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد  نامزمه  هک  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هافر راک و  نواعت ،  ترازو  طسوت  هدش  رداص  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد 

یم هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا 9 % اب  غلبم 50.000.000  دانسا :  شورف  یاهب  دنشاب .  هصقانم  عوضوم  صوصخ  رد  ینامز  ظاحل  هب  یفاک  رابتعا  اب  یعامتجا 
.ددرگ تخادرپ  روکذم  هناماس  قیرط  زا  نارگ  هصقانم  طسوت  دیاب  هک  دشاب 

نابایخ یوربور  نادنخدیس ،  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز ، تاطابترا  تکرش  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
هقبط 8 تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 17 ، یدنق ،  دیهش 

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

88466779 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 م 7 / / 2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5755644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوکزوریف تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  ناتشو  نب -  هلس  ریسم  ییاوه  ربیف  نیزگیاج  یکاخ  یرون  ربیف  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: TEHRAN.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( IGWIGW  ) ) للملا للملا نیب   نیب یاتید   یاتید هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

ییاوه ییاوه ربیف   ربیف نیزگیاج   نیزگیاج یکاخ   یکاخ یرون   یرون ربیف   ربیف تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755916 :: هرازه هرازه دانسادکدک   کرادم و  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  تکرش  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص تعاس 10:00  سأر 

موهربیاف  POST64 تراک ددع  تراک XACA و 80  ددع  دیرخ 25  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب نیب  ینیمضت  کچ  ای  یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ربتعم ، یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   306.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  250.000 دانسا : دیرخ 

تالماعم  نویسیمک  قاتا  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
مود  هقبط  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  نابایخ  لیبدرا  رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا  دانسا  تفایرد 

هناخریبد فکمه ، هقبط  هقطنم ، تارباخم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یمالسا ، یروهمج  نابایخ  لیبدرا ، تاداهنشیپ  لیوحت  لحم 

04533364010 :: نفلت :: ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04533363555 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(core (24، 12، 8 راد راهم  ییاوه  یرون  ربیف  لباک  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب ر  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

01332132392 :: نفلت :: iets.mporg.ir TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موهربیاف موهربیاف   POST64POST64  تراک تراک ددع   ددع   8080 وو     XACAXACA  تراک تراک ددع   ددع   2525 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

(( core (24، 12 ، 8core (24، 12 ، 8 راد   راد راهم   راهم ییاوه   ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/23-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعقاو  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یراذگاو  یصوصخ  شخب  هب  هصقانم  یرازگرب  قیرطزا  ار  دنرز  زیریس  رهشنادزی -  یرونربیف  لباک  یشک  لباک  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.kerman.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tadarokat.ker@tci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 11 - 35/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/7/11  زا  دانسا   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5756310 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرز زیریس  رهشنادزی  یرونربیف  لباک  یشکلباک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف لباک   لباک یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

یرونربیف یرونربیف لباک   لباک یشکلباک   یشکلباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما نالیگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلحرم  ود  هصقانم  قیرط  زا  ار  ( CORE (24. 8.12 رادراهم ییاوه  یرون  ربیف  لباک  عاونا  دیرخ  دراد  رظن  رد  نالیگ  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دهد ماجنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس ،  مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر   :: سردآ سردآ

013-32132392 :: نفلت :: GILAN.TcI.IR و Www.TCI.IR ونفلت تیاسبو تیاسبو
HTTP://IETS.MPORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردانب5754702 ( cctv  ) هتسبرادم یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هحفص 20)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5754794 هناماس  یناسرزور  هب  لیمکت و  یزاس ، دنتسم  روظنمب  ییارجا  تامادقا  ماجنا  یراذگاو 
تالیهست کالما و  یضارا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هوبنا5754997 ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5755338GIS و IT نکسم ، یلم  تضهن  شخب  رد  یصصخت  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدزای5755611 هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رورس هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هناماس 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادرهش5756177 هعومجم  یبناج  تازیهجت  هنایار و  رازفا  مرن  هکبش ،  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5756325ATN یدروناوه تخاسریز  هکبش  تازیهجت  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( CORE (24. 8 .12CORE (24. 8 .12 رادراهم   رادراهم ییاوه   ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک عاونا   عاونا 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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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

111-401/99 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم حبصعبنم تعاس 10   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشاه  هداز  ماما  تشر -  روحم  تشگرب  نیال  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اراتسآ  تمس  هب  یلع  ماما  نادیم  زا  شلات  دنبرمک  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 2

باروگایکزاب  لکهایس - رگنس -  روحم  تلافسآ  شکور  - 3
یلزنا  تشر -  هار  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 4

میدق  هداج  رانچاب -  مشاه -  هداز  ماما  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 5
رسکباچ  تشر -  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 6
ناملید  لکهایس -  روحم  مود  هیال  تلافسآ  شکور  - 7

هلوسام  نموف -  روحم  تلافسآ  هسام  یعضوم و  لباقم  رد  یریگ  هکل  - 8
نموف  ناتسرهش  ناخدور  تشگ  هقطنم ی  یلحم  عیفش  لپ  ثادحا  - 9

نموف  تشر -  هار  روحم  رد  نیئوب  ارس و  نمومریپ  یکتخت -  یاه  لپ  ثادحا  یلیمکت  تایلمع  - 10
تشر  راب  هنایاپ  هطوحم ی  اه و  نامتخاس  تمرم  تایلمع  - 11

ناشول  یدورو  لپ  یزلف  هشرع  یتظافح و  راوید  لپ  یزاس  مواقم  تمرم و  - 12
دور  دیفس  گرزب  لپ  یرموتسالا  طاسبنا  زرد  تمرم  تایلمع  - 13

یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت 

یربارت هار و  هتشر  هیاپ 5 - لقادح  تاسیسات  هینبا و  هتشر 

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ -  نابایخ  تشر -   :: سردآ سردآ

دک 013 :: 33110154و33112383  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33110164 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لپلپ یزاس   یزاس مواقم   مواقم روحم -  -  روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور دنبرمک -  -  دنبرمک تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل روحم -  -  روحم تشگرب   تشگرب نیال   نیال تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : ناونع
طاسبنا طاسبنا زرد   زرد تمرم   تمرم - - 

2323
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 134 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/37wmgnt3yh7ge?user=37505&ntc=5754809
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5754809?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003273000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754923 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  فداصترپ  طاقن  ینایرش و  یاههار  رد  هدافتسا  تهج  هزیناولاگ  ریگ  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  حطس  فداصترپ  طاقن  ینایرش و  یاههار  رد  هدافتسا  تهج  هزیناولاگ  ریگ  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,464,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   673,200,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رادهار نابایخ  قارشا  خیش  راولب  ناجنز - سردآ :  ، 4515786548 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
33775024 - 26 نفلت :

45157-86548 یتسپدک :
www.zanjan.rmto.ir لکهرادا : تیاسبو  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/07/12  زا   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم شیور   :: عبنم حبصعبنم تاداهنشیپ 10  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/08/06 هبنش  زور 5 

5755385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی رهش  حطس  رد  ریسم  تیاده  ولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 501/580/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/500/000  شورف  غلبم 

دزی یرادرهش  تسارح  هنامرحم  هناخریبد   :: 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

ناتسا ناتسا حطس   حطس فداصترپ   فداصترپ طاقن   طاقن وو   ینایرش   ینایرش یاههار   یاههار ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج هزیناولاگ   هزیناولاگ ریگ   ریگ هبرض   هبرض وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424

ریسم ریسم تیاده   تیاده ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2525
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نادمه یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001157000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755610 :: هرازه هرازه :: 1401/07/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورین  هبتر 5  لقادح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نادمه ناتسا  یتعنص  یحاون  اهکرهش و  هیلک  تلو  ولیک  ییانشور و 20  هکبش  تاریمعت  ثادحا و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:15 تعاس : 1401/10/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 137 دازآ  نابایخ  یوربور  داهج - نابایخ  نادمه -  ، 6516795393 یتسپ :  دک  نادمه ،  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

بانب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091015000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755611 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تامدخ  حرش  اب  قباطم  رورس  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  یهناماس  هدزای  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن و  دیرخ ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  بانب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ تامدخ  حرش  اب  قباطم  رورس  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  یهناماس  هدزای  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن و  دیرخ ، هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دهاوخ ماجنا  هصقانم  هدنرب  طسوت  ییاهن  میظنت  دِه و  بصن  ییانشور ، لکد ، نویسنادنوف ، ترِا ، متسیس  یارجا  اهلکد ، لاقتنا  لحارم  هیلک   ) دص ات  رفص  بصن  )

( .دش

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب دزن  بانب  یرادرهش  هرامش 3100003221003  هدرپس  باسحب  یدقن  تروصب  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  دنناوت  یم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن زیراو  یلم 
یم اهنآ  تیاعر  دات و  هعلاطم ، هب  مزلم  نارگ  هصقانم  هدوب و  هصقانم  نیا  کفنیال  ءزج  هک  دشاب  یم  هصقانم  یتسویپ  دانسا  رد  هژورپ  ییارجا  طباوض  طیارش و 

.دشاب  یم  یمازلا  نارگ  هصقانم  یوس  زا  یتسویپ  دانسا  یراذگراب  اضما و  دشاب و 
14:30 تعاس : 1401/09/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هر - ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  بانب -  ناتسرهش  یقرش -  ناجیابرذآ  ناتسا   ، 5551897635 یتسپ :  دک  بانب ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
041 نفلت 37722010 -  بانب 

:: 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

یتعنص یتعنص یحاون   یحاون وو   اهکرهش   اهکرهش هیلک   هیلک تلو   تلو ولیک   ولیک   2 020 وو   ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2626

رورس رورس هارمه   هارمه هبهب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هناماس   هناماس هدزای   هدزای هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2727
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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

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001398000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755670 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزوح یاه  هار  رد  بصن  یعاجترا و  یامنریسم  یماظتنا و  ، یراطخا یولبات  هیهت  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یظافحتسا 1402-1401 

مق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اب یربارت و  هار و  هتشر  رد  اه  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  رابتعا  یاراد  هدش  ذخا  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناتسا یعامتجا  هافر  نواعت و  راک ، لک  هرادا  یوس  زا  هدش  رداص  تقوم  همانیهاوگ  ای  یراکنامیپ  روما  ینمیا  تیحالص  یلصا  همانیهاوگ  نینچمه  هیاپ 5 و  لقادح 
.دشاب  یم  یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  تهج  رابتعا  یاراد  اه 

33,554,791,460 یلام :  دروآرب 

لایر   1,678,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/11/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هداج لقن  لمحو و  یرادهار  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسایرامع -  راولب  یاهتنا  مق -   ، 3719153416 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مق ناتسا  یا 

:: 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

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

کالپ5755202 هناماس  هدزاب  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
رورس هارمه  هب  ناوخ 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ردرد بصن   بصن وو   یعاجترا   یعاجترا یامنریسم   یامنریسم وو   یماظتنا   یماظتنا ،، یراطخا یراطخا یولبات   یولبات هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
اهاه هار   هار

2828
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم :: 1401/08/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754702 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره بایت و  ردانب  ( cctv  ) هتسبرادم یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

88969737  - 85193768  - 02141934  - 07632129271 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دودحم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19/35 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755262 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ نامسآ  یهاشکلم ، راوچ ، هیحان  زاگ  تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 19.139.738.646 

یمیوقت زور  هژورپ 90  ارجا 

ود هنیزه  یزکرم -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  یزیراو  شیف  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  هب  لایر  نیمضت 956.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون 

تکرش  سنارفنک  نلاس  شیاشگ   :: سردآ سردآ
رایرهش داتسا  نابایخ  شبن  یراک  ریمعت  راولب  رون -  مایپ  هارراهچ  مالیا -  : سردآ

084359244271 :: نفلت :: iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردانب ردانب ( ( cctvcctv  ) ) هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2929

زاگ زاگ تارادا   تارادا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3030

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

یا هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م / 1401 - 73 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/08/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن هاگشیالاپ  یلامش  علض  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 2.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهاش کراپ  یوربور  یتشهب ، دیهش  راولب  هاشنامرک ، : یناشن هب  هاشنامرک  تفن  شیالاپ  تکرش  : رازگ هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
تکرش یقوقح  اه و  نامیپ  روما  لیوحت 

سکفلت 08338361971  08331497557 - 08331497566 :: نفلت :: korc.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

کالپ5755202 هناماس  هدزاب  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
رورس هارمه  هب  ناوخ 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگشیالاپ هاگشیالاپ یلامش   یلامش علض   علض کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرد تشادهب و  یزکرم  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  ینارمع  یاه  هژورپ  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000288000019 زاین :  هرامش 

نامرد تشادهب و  یزکرم    ناتسا  یکشزپ   مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  ای  ماهبا  هنوگره  تروص  ردو  ددرگ  هعلاطم  تقد  هب  طیارش  افطل  تسویپ -  طیارش  قبط  ینارمع  یاه  هژورپ  تیریدم  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یدیوم  یاقا   09188625530

3819693345 یتسپ :  دک  یدهلا ،  ملع  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136055-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33133147-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

71732200 دیریگب سامت  هرامش  نیااب  ینف  لاوس  هنوگره  تهج.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخرد  لیاف.دشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030708000421 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732215-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط ینارمع   ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3232

سنارفنک سنارفنک یرازگرب   یرازگرب تهج   تهج دوجوم   دوجوم یاضف   یاضف یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ریز حرش  هب  لاوریاف  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000355 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
Firewall :Kerio NG500: لاوریاف سنسیال  دیدمت  - 

LNKR151220081: هاگتسد لایرس 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هتسب  1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متسیس یور  سنسیال  بصن  زا  سپ  هکدشاب  یم  هناخراک  رتویپماک  دحاو  دات  طرش  هب  تخادرپ  .دشاب  تساوخرد  قباطم  اقیقد  دیاب  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دریگ یم  تروص  لیوحت  مامتا  و 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132884-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3434
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یدرونایرد ردانب 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 19 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قباطم   ) ناریا یردنبو  یایرد  تامدخ  یاه  هفرعتراتخاس  یرگنزاب  هژورپ  تهج  هیلوا  تامدخ  حرشو  لازوپورپ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101003292000157 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاتوک کنیل  دیلوت  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000246 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یهوکش  مناخ   64112438 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایرد یایرد تامدخ   تامدخ یاه   یاه هفرعتراتخاس   هفرعتراتخاس یرگنزاب   یرگنزاب هژورپ   هژورپ تهج   تهج هیلوا   هیلوا تامدخ   تامدخ حرشو   حرشو لازوپورپ   لازوپورپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

هاتوک هاتوک کنیل   کنیل دیلوت   دیلوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3636
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هلاس کی  ) روتساپ یاه  هنماد  یارب   ssl هلاسکی همانیهاوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000247 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یناما  سدنهم   64112437 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روما عماج  هناماس  رد  یرادگاو  یاه  هدنورپ  تاعالطا  دورو 280 '  صوصخ  رد  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  زا  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک یضارا 

1101000235000095 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515916678 یتسپ :  دک  نارمع ،  نابایخ  شبن  یکشم  هچوک  تثعب  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215606-081  ، 38215550-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212222-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هلاس هلاس کیکی   )) روتساپ روتساپ یاه   یاه هنماد   هنماد یارب   یارب   ss lss l هلاسکی   هلاسکی همانیهاوگ   همانیهاوگ ناونع : : ناونع 3737

روما روما عماج   عماج هناماس   هناماس ردرد   یرادگاو   یرادگاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا  '  ' 280280 دورو   دورو صوصخ   صوصخ ردرد   تیحالص   تیحالص یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش زازا   تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
روشک روشک یضارا   یضارا

3838
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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 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلحاس روال  ردنب  رد  ( Unmanned  ) یروضح ریغ  تاطابترا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000062 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
فانصا یاههیداحتا  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتنژ سویپملوا و  صوصخم  هباشم  دک  ناریا  طبار  اب  هارمه  ویراک  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092920000094 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   DIGSILENT GMBH یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   USB عون تالامتحا  زیلانآ  لوژام  یروتکفرواپ  تنلیاسگید  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اناداپآ یژرنا  یروانف  نازاس  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DIGSILENT GMBH
هتسب 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( UnmannedUnmanned  ) ) یروضح یروضح ریغ   ریغ تاطابترا   تاطابترا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3939

کیتنژ کیتنژ وو   سویپملوا   سویپملوا صوصخم   صوصخم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا طبار   طبار اباب   هارمه   هارمه ویراک   ویراک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4040
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئامض ساسا  رب  دیرخ  حرش.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.هباشم  دک  ناریا.لاوریاف  هاگتسد  هلاسکی  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101001022001232 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مئامض ساسا  رب  دیرخ  حرش.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.لاوریاف  هاگتسد  هلاسکی  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.دشابیم  تسویپ 

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

88112681-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئامض مئامض ساسا   ساسا ربرب   دیرخ   دیرخ حرش.تسیمازلا   حرش.تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندومن   ندومن همیمض.هباشم   همیمض.هباشم دکدک   ناریا.لاوریاف   ناریا.لاوریاف هاگتسد   هاگتسد هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ

4141
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لیبدرا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا هقطنم  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  رازفا ،  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091356000049 زاین :  هرامش 

لیبدرا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/08/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یتسیاب  زین  ناشیا  دنیامن و  تکرش  مالعتسا  رد  دنناوتیم  لیبدرا  ناتسا  حطس  هدش  تساوخرد  زوجم  هرقف  هس  یاراد  ناراکنامیپ  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  ءاضما و  لیمکت ،  ار  مالعتسا  دانسا  خرن و  مالعا  گرب  مالعتسا ،  دانسا  لماک  هعلاطم 

5613765441 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرشداهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335115-045  ، 3331551-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356827-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  تنامض  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5755756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف رازفا ،  ،  رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4242

هطوبرم هطوبرم شزومآ   شزومآ وو   هدش   هدش مامت   مامت یاهب   یاهب متسیس   متسیس هارمه   هارمه هبهب   زرویار   زرویار یرادباسح   یرادباسح جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هطوبرم شزومآ  هدش و  مامت  یاهب  متسیس  هارمه  هب  زرویار  یرادباسح  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001066000020 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
مرن یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زرویار  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هجدوب  لرتنک  یلام و  یرادباسح  ناونع  یرازفا  تخس  لفق  اب   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

زرویار رازفا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
مرن یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زرویار  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یراد  هنازخ   - دقن هوجو  تیریدم  ناونع  یرازفا  تخس  لفق  اب   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

زرویار رازفا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  زرویار  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  رابنا  یرادباسح  یدوجوم و  لرتنک   - رابنا ناونع  یرازفا  تخس  لفق  اب   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

زرویار رازفا  مرن 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
زرویار رازفا  مرن  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زرویار  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  تباث  یاهاراد  لاوما و  ناونع  یرازفا  تخس  لفق  اب   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زرویار  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یلنسرپ  دزمتسد و  قوقح و  ناونع  یرازفا  تخس  لفق  اب   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
زرویار

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514837114 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  مهدزناش - نابایخ  - تسراخب نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88733370-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88733376-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(MDaemon  ) کینورتکلا تسپ  رازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000104 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
لاس  3 دادعت : 

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

تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیتذت  یلاسرا  یاهتمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  هلاسکی  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003261000091 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CORPRATE هربراک شیوداپ 150  سوریو  یتنآ  هلاسکی  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3419915136 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  دازآ  هاگشناد  بنج  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373045-028  ، 33343045-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342598-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( MDaemonMDaemon  ) ) کینورتکلا کینورتکلا تسپ   تسپ رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4444

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ اب  یگنهامه  تهج  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ

1101001107000082 زاین :  هرامش 
نیوزق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  امن  هکبش  گنیروتینام  رازفا  مرن  ناونع  رورس  هداد و  زکرم  هکبش و  گنیروتینام  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ریاک رتسگ  هکبش  هدننک 
هقلح ( کسید )1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم یراک  زور  رثکادح 35  یدقن  تروصب  هیوست  تخادرپ و  - دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ مناخ  اب  یگنهامه  تهج  - دوش هئارا 

3419743193 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239655-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225074-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن کی  هلاس  کی  کاتنمس  یتاعالطا  هاگیاپ  هب  یسرتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000102 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
یناسنا یعامتجا و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام 09144553184 سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس وو   هداد   هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش گنیروتینام   گنیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4646

کاتنمس کاتنمس یتاعالطا   یتاعالطا هاگیاپ   هاگیاپ هبهب   یسرتسد   یسرتسد ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 134 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sqp7rdmxa97js?user=37505&ntc=5756272
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5756272?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qu2wtdykald6w?user=37505&ntc=5756376
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5756376?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما5755124 تامازلا  نتفرگ  رظن  رد  اب   CS VP هب  CS3000 زا اواگوکوی  لرتنک  متسیس  هحفص 33)عاقترا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام5756198 هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 33)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - - یدنب یدنب بآبآ   رشاو   رشاو موینیمولآ -  -  موینیمولآ ینیشام   ینیشام هدش   هدش درون   درون هقلح   هقلح یرگنهآ   یرگنهآ دنیآرف   دنیآرف تاموزلم   تاموزلم یایا -  -  هقلح   هقلح هدند   هدند خرچ   خرچ نیبرود -  -  نیبرود هیاپ   هیاپ هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یقطنم یقطنم رلرتنک   رلرتنک یمگارفاید -  -  یمگارفاید دنب   دنب بآبآ   روتکژنا -  -  روتکژنا گنیروا   گنیروا لاصتا -  -  لاصتا هقوط   هقوط یکیناکم -  -  یکیناکم دنب   دنب بآبآ   تیک   تیک

4848

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

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

زا 134 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


CAMERON تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002827 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبرود هیاپ  هس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

یا هقلح  هدند  خرچ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
موینیمولآ ینیشام  هدش  درون  هقلح  یرگنهآ  دنیآرف  تاموزلم  الاک :  مان 

هعطق 6 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

یدنب بآ  رشاو  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یکیناکم دنب  بآ  تیک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

لاصتا هقوط  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
تخوس هدنشاپ )  ) روتکژنا گنیروا  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

هدش یراکشوج  یمگارفاید  دنب  بآ  الاک :  مان 
رتم 6 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یساش  I/O متسیس ریذپ  همانرب  یقطنم  رگلرتنک  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نیشام  I/O متسیس هدش  عیزوت  ریذپ  همانرب  یقطنم  رگلرتنک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  یراجاغآ و  داتس  یالاک  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یرابتعا  یلایر و  تروصب  تخادرپ 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تروصب  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34124016-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یتشهب  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  ، تسویپ دادرارق  قبط  عمتجم   BMS یرادهگن سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000134 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  ، تسویپ دادرارق  قبط  عمتجم   BMS یرادهگن سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122883-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BMSBMS یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110046  هرامش  گولانآ  ) درب  لدبم و  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985004825 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  گولانآ  رامش  روحم   Coupl لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
اند دنمشوه  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   MEGGITT هدنزاس عجرم   IQS 900 لدم لانگیس  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( گولانآ   گولانآ درب   درب وو   لدبم   لدبم )) الاک   الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 5050
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوط رتم و  یلیم  روسنس 3  رطق  اب   E لپوکومرت ددع و  دادعت 14  هب  ( k (rail mount عون لپوکومرت  یارب  امد  یلناپ  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 4  هب  رتم   10

1201001525000170 زاین :  هرامش 
دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع دادعت 4  هب  رتم  لوط 10  رتم و  یلیم  روسنس 3  رطق  اب   E لپوکومرت ددع و  دادعت 14  هب  ( k (rail mount عون لپوکومرت  یارب  امد  یلناپ  رتیمسنارت  - 
دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 

متیآ  2 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت 4 هب  رتم  لوط 10  رتم و  یلیم  روسنس 3  رطق  اب   E لپوکومرت ددع و  دادعت 14  هب  ( k (rail mount عون لپوکومرت  یارب  امد  یلناپ  رتیمسنارت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EE  لپوکومرت لپوکومرت وو   امد   امد یلناپ   یلناپ رتیمسنارت   رتیمسنارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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نارهت یرادرهش   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزردوگ تسیمازلا 09123138548  یگنهامه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور یلا 60  یرابتعا 45  تخادرپ 

دشابیم ژافوش 976  لعشم  هلر  فیدر 1 
دشابیم ژافوش 976  لعشم  هلر  هیاپ  فیدر 2 

1101096102000583 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینیچ سوت  یدیلوت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   EISENMANN یتراجت مان   3/1W1GB-460 لدم لعشم  لرتنک  یکینورتکلا  هلر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نوباج هدننک  هضرع  عجرم   SCHRACK یتراجت مان   YPT78704 لدم یکمک  هلر  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

976976 ژافوش   ژافوش لعشم   لعشم هلر   هلر هیاپ   هیاپ  -  - 976976 ژافوش   ژافوش لعشم   لعشم هلر   هلر ناونع : : ناونع 5252
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بویعم  HONEYWELL SEARCHPOINT OPTIMA PLUS نبرکوردیه زاسراکشآ  هاگتسد  ددع  ریمعت 30  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورس یوکس 

1101094095000358 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

شورس یوکس  بویعم   HONEYWELL SEARCHPOINT OPTIMA PLUS نبرکوردیه زاسراکشآ  هاگتسد  ددع  ریمعت 30  هژورپ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23388034-077  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما تامازلا  نتفرگ  رظن  رد  اب   CS VP هب  CS3000 زا اواگوکوی  لرتنک  متسیس  عاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000472 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

متسیس 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یاتفا  زوجم  یاراد  تسیاب  یم  تمدخ  هدنهد  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665060-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HONEYWELL SEARCHPOINT OPTIMA PLUSHONEYWELL SEARCHPOINT OPTIMA PLUS نبرکوردیه نبرکوردیه زاسراکشآ   زاسراکشآ هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع   3030 ریمعت   ریمعت هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5353

یتینما یتینما تامازلا   تامازلا نتفرگ   نتفرگ رظن   رظن ردرد   اباب     CS  VPCS VP  هبهب   CS3000CS3000 زازا   اواگوکوی   اواگوکوی لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس عاقترا   عاقترا ناونع : : ناونع 5454

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 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLOW-X دنرب  FLOW CPMPUTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(STATION MODULE ENCLOSURE)

 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 
1101096347000312 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FLOW-X دنرب  FLOW CPMPUTER :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
STATION MODULE ENCLOSURE

 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 
07731317741 سکف :   07731317248 نفلت : 

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

31317248-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف کالم   کالم وو   دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ( ( FLOW-X (STATION MODULE ENCLOSUREFLOW-X (STATION MODULE ENCLOSURE  دنرب دنرب   FLOW CPMPUTERFLOW CPMPUTER ناونع : : ناونع
 . . دامن دامن یراذگراب   یراذگراب ارار   یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ دشاب .  .  دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ

5555
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم ردالاک  لیوحت  دنالنف  یناپمک   64S لدم پم  نیمراگ  سا  یپ  یچ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000210 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  شیامیپ  سلطا  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیمراگ  یتراجت  مان   MAP78S لدم یتسد  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  الاک  لیوحت  دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   S/P VIBRATION MONITORING SYSTEM - "MEGGIT  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000146 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نهیم دنمشوه  درب  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGIT یتراجت مان   VM600 لدم لاتیجید  جنس  هزرل  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناپمک یناپمک   6464SS لدم   لدم پمپم   نیمراگ   نیمراگ ساسا   یپیپ   یچیچ   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5656

S/P VIBRATION MONITORING SYSTEM -  "MEGGITS/P VIBRATION MONITORING SYSTEM -  "MEGGIT "" ناونع : : ناونع 5757
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هپس کناب  ناتسزوخ  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090875000006 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   in 55 زیاس  PM55H لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Stand Alone samsung pm 55 h روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  هب  الاک  ندوبن  ون  تروص  رد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  زاوها  رهش  رد  کنابرظن  دروم  رابنا  لحمات  یربراب  هنیزه 
.ددرگ یم  ماجنا  کناب  ینف  سانشراک  هدات  زا  سپ  هنیزه  تخادرپ 

6193944346 یتسپ :  دک  ظفاح ،  فابناتک و  نیب  یردان  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32930107-061  ، 33331931-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32213822-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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 19 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   MBI/MNI تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003128 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   DCS متسیس  MBX یکینورتکلا تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

DCSDCS متسیس   متسیس   MBXMBX  یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 5959
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  نیدامن  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 
.ددرگ همیمض  روتکافشیپ  افطل 

1101094095000357 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   SRB-NA-C.6-24 VDC لدم دنمشوه  رادشه  لوژام  الاک :  مان 
ماس راک  بسک و  ناشیدناون 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  نیدامن  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 
.ددرگ همیمض  روتکافشیپ  افطل 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SRB-NA-C.6 -24 VDCSRB-NA-C.6 -24 VDC  لدم لدم دنمشوه   دنمشوه رادشه   رادشه لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6060
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

License For HIMA Elop تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003131 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   HIMA هدنزاس عجرم   BV7043 لدم  PLC هاگتسد هعطق  مدوم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 License For HIMA Elop :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  تاصخشم 

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

32338212-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001346 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش ربتعم  تارغت  سیسات و  یهگا  خرن و  داهنشیپ  گرب  دانسا ، دیرخ  هنیزه  یزیراو  شیف  ریوصت  هدش ، دیق  یاه  همانیهاوگ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 000ر000ر100ر7 دروآرب :  یرتویپماک -  تامدخ  هرادا  یرجم  دحاو.دشابیم  یمازلا  یراکنامیپ 

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

52627701-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

License For HIMA ElopLicense For HIMA Elop ناونع : : ناونع 6161

گنیروتینام گنیروتینام هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6262
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسرباسح 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 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یارب  قیرح  نالعا  افطا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001013000007 زاین :  هرامش 

یسرباسح نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رورس قاتا  یارب  قیرح  نالعا  افطا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  - 

دوش  گنهامه  یروضح  دیدزاب  تهج  امتح  روتکاف  شیپ  رودص  زا  لبق 
هدازرداق ایوگ و  نایاقا   82182324-82182328

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس قاتا  یارب  قیرح  نالعا  افطا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  گنهامه  یروضح  دیدزاب  تهج  امتح  روتکاف  شیپ  رودص  زا  لبق 

دشابیم یمازلا  اتفا  یهاوگ  نتشاد 
هدازرداق ایوگ و  نایاقا   82182324-82182328

1513836511 یتسپ :  دک  نابایخ 15 پ 7 ،  ریصق  دمحا  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82182143-021  ، 82182100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88722435-021 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا یارب   یارب قیرح   قیرح نالعا   نالعا وو   افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6363
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یبحم دیهش  نامتخاس  یناشن (  شتا  نامزاس  هیدات  ذخا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101001022001227 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا 7 شیب  راک  * تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  * تسیمازلا هناماسرد  مرف  یراذگرابودیدزاب  * تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ینیسح  یاقآ  اب 88112110  یگنهامه  تهج   * تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  * دراد دادرارقزور 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط یبحم )  )  یبحم دیهش   دیهش نامتخاس   نامتخاس یناشن (  (  یناشن شتا   شتا نامزاس   نامزاس هیدات   هیدات ذخا   ذخا وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم

6464
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قباطم   ) قیرح نالعا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000833 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   APOLLO هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   APO یتراجت مان  لدم 400-58000  یناشن  شتآ  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ایسآ راگدنام 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ 

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: 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

قیرح قیرح نالعا   نالعا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتا  مزاول  لوسپک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم الاک  دک 

یزکرم نامتخاس  رابنا  برد  لیوحت  ههام / تخادرپ 4  / ددرگ هعجارم  تسویپ  هب 
1101060040000277 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   kg 5/3 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 3 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 50 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122730-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: 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

یردوپ یردوپ دماج   دماج لکش   لکش زاگ   زاگ وو   یتفن   یتفن داوم   داوم دربراک   دربراک زاگ   زاگ اباب   طولخم   طولخم ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئرا  داهنشیپ  تسویپلیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   VIBRATION DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005325 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ .ددرگ   .ددرگ هئرا   هئرا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپلیاف   تسویپلیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   VIBRATION DETECTORVIBRATION DETECTOR ناونع : : ناونع 6767
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030742000028 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یمن  تساوخرددرومو  دشابیم  هباشم  ( 2741210533910005) هدش دراودک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هتفرگ  لیوحت  سانشراک 09137089787  دات  ابو  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت 

دشاب یم  ههام  تخادرپ 3
دشاب هتشاد  دزی  ناتسا  رد  لاعف  هدنیامن  تسیاب  یم  هدنرب  تکرش 

8913783115 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  نمهب  ناتسرامیب  بنج  یناشاک  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36248021-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36287198-035 :: 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

ناهفصا ناتسا  یناشاک  هللا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6868

شالف شالف ریژآ   ریژآ یتسش -  -  یتسش // روتکتد روتکتد لنپ -  -  لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روتال وزیا  یاراد  رغتم  روتکد  / شالف ریژآ  / یتسش / روتکتد / لنپ لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092508000083 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یناشاک  هللا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

دنمشوه تعنص  امیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   UNIQUE یتراجت مان   UE/HC-206A لدم دود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 44 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
ناهاپس نمیا  بایدر  هدننک  هضرع  عجرم  احاس  یتراجت  مان   SAHA600 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

راکمادم هدننک  هضرع  عجرم   PROTEC یتراجت مان   6000PLUS/HT لدم قیرح  مالعا  ریذپ  سردآ  دنمشوه  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
تعنص مات  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   NA.DE یتراجت مان   IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  مالعا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8183983434 یتسپ :  دک  یناشاک ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32330091-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32335030-031 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  قبط  قیرح  ءافطا  متسیس  هب  طوبرم  تالاصتا  هلول و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09357772977  ) یدیهش یلع  یاقآ  : یگنهامه تهج  سامت  هرامش 

1101000476000066 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان  دقاف   bar 50 راشف  mm 2/30 تماخض  mm 33/5 رطق  m 6 لوط یدالوف  سنج  درادناتسا 3765  اب  هدش  تست  هایس  تاسیسات  هلول  الاک :  مان 
هسانش 8240100230 دک  اتنپس  لیفورپ  هلول و  یرسارس  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم 

هخاش 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرک ناتسا  رد  لاعف  هدنیامن  ربتعم و  ههام  یتناراگ 60  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  لمح  هنیزه 

دوش دیق  روتکاف  رد  ًامتح  یتناراگ  نامز  تدم 
تسا یمازلا  کناب  یسدنهم  ینف و  دحاو  زا  هیدات 

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم تالاصتا   تالاصتا وو   هلول   هلول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  قبط  نامرک  هپس  کناب  ثادحا  لاح  رد  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدیهش 09357772977 یاقآ  یگنهامه  تهج  ینف  لوئسم 

1101000476000065 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یب گو  یتراجت  مان  یپاپوس  لصو  عطق و  مزیناکم  جنلف  لاصتا  عون   bar 16 راشف  in 3 زیاس یرتسکاخ  ندچ  سنج  قیرح  ءافطا  هداتسیا  تناردیه  ریش  الاک :  مان 
اتمه یب  گو  هدننک  هضرع  عجرم  اتمه 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرک ناتسا  رد  لاعف  هدنیامن  ربتعم و  ههام  یتناراگ 60  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  لمح  هنیزه 

تسا یمازلا  کناب  یسدنهم  ینف و  دحاو  زا  هیداتدوش  دیق  روتکاف  رد  ًامتح  یتناراگ  نامز  تدم 

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: 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

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هردمرخ یباوختخت )  40  ) هردمرخ یانیس  یلعوب  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلعوب ناتسرامیب  یناشن  شتآ  قیرح و  نالا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090505000009 زاین :  هرامش 

هردمرخ یباوختخت )  40) هردمرخ یانیس  یلعوب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ هگرب  قبط  یلعوب  ناتسرامیب  یناشن  شتآ  قیرح و  نالا  متسیس  - 

دشابیم هرمن ی 3*1.5  اب  میس  فیدر 12  هجوت : 
دیریگب سامت  یرافغ 09123425120  سدنهم  هرامش  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  یمازلا  مالقا  تمیق  زیر  جرد  تروص  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  درادناتسا  ناشنو  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  تالبوصحم 

دوب دهاوخ  تخادرپ  هطوبرم  ناسانشراک  دات  لیوحت و  زا  دعب  ههام ) ود   ) هیوست

4571817581 یتسپ :  دک  ونیم ،  یتعنص  تکرش  بنج  ماما  هردمرخ خ  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35522208-024  ، 35528012-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35528014-024 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5754947HONEYWELL نبرکوردیه زاسراکشآ  هاگتسد  ددع  ریمعت 30  هژورپ  یارجا 
SEARCHPOINT OPTIMA PLUS

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   3131 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   قیرح   قیرح نالا   نالا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7272
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینوساناپ گولانا  نفلت  هاگتسد  لدم IP T31P و 7  کنیلای  هکبش  تحت   IP نفلت هاگتسد  .دشاب 10  یم  زاین  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
kx ts580 mx لدم

1101060040000275 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  یرابتعا و  تخادرپ  .ربتعم  یتناراگ  اب.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122069-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هکبش  ویسپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000070 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش یراذگراب  تسویپ  ساسارب  تسا  هباشم  تمدخ  دک  ساسارب  تمدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماسرد  بسک )  زاوج  تکرش ،   ) طوبرم زوجم.دشاب  ناتسا  یموب  هدننک  تکرش 

7861756447 یتسپ :  دک  یزکرمداتس ،  - دهاش نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینوساناپ کینوساناپ گولانا   گولانا نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد وو  77     IP T31PIP T31P لدم   لدم کنیلای   کنیلای هکبش   هکبش تحت   تحت   IPIP نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد   1010 .دشاب   .دشاب یمیم   زاین   زاین هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع
kx ts580 mxkx ts580 mx  لدم لدم

7373

تسویپ تسویپ قبط   قبط هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ ناونع : : ناونع 7474
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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 15 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  ارتت  کنارت  ویدار  متسیس  رواپ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000048 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
فاریس یتعنص  تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   ETELM هدنزاس عجرم   ETELM یتراجت مان   ALIM 48VDC لدم ارتت  ییویدار  متسیس  رواپ  تراک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه.رابنا  دیسر  زا  سپ  هزور  30 یرابتعا دیرخ.تسا  هباشم  دک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  ارتت  کنارت  ویدار  متسیس  رواپ  تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731312252 یمظاک.تسیمازلا یلام  ینف و  تاصخشم  ندومن  تسویپ.هیولسع  زاف 1  رابنا  هب  لیوحت.هدننک  نیمات  هدهع  هب 

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ ، یبونج سراپ  زاگ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  -SWITCH CATALYST تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  -07731317247 نفلت ، مجنپ

1101096347000309 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  - دشاب یم  دات  دروم  ندوبن   REFER  , ندوب ون  تروص  رد  یلاسرا  داهنشیپ  - تسویپ حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناگادج 

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

31317247-077  ، 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

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.هدش   ناریا.هدش تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ارتت   ارتت کنارت   کنارت ویدار   ویدار متسیس   متسیس رواپ   رواپ تراک   تراک ناونع : : ناونع 7575

SWITCH CATALYSTSWITCH CATALYST ناونع : : ناونع 7676
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5754734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152998 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتورکیم سلریاو  نتنآ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/16 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دولانیب دیدج  رهش  نارمع   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد تسویپ و  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمه و  نفلت  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001282000023 زاین :  هرامش 

دولانیب دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   GB 128 هظفاح تیفرظ   Samsung Galaxy A52 s لدم مر   GB 8 اب دنمشوه  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

in 6/5 زیاس نف  میت  کت  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  A52-4G-128G-RAM8 لدم گنوسماس  هارمه  نفلت  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تبث  رظن  دروم  دک  یارب  لک  تمیق 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  یتکرش  ای  هاگشورف  کرادم  روتکاف و  شیپ  - 3

 : یتسپ دک  تثعب ،  راولب  ناربلد - هلحم  دولانیب -  دیدج  رهش  روباشین - دهشم -  نابوتا  رتمولیک 55  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9351346483

33564220-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564222-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیم کیتورکیم سلریاو   سلریاو نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 7777

تاقلعتم تاقلعتم وو   هارمه   هارمه نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   SENSYCON" I/P CONVERTER  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000338 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لانگیس لدبم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  وکسیس  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000199 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   VWIC2-1MFT-T1/E1 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  وکسیس  رتور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SENSYCON" I /P CONVERTERSENSYCON" I /P CONVERTER "" ناونع : : ناونع 7979

وکسیس وکسیس رتور   رتور ناونع : : ناونع 8080

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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح لباق   4G مدوم ددع   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000432 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نازاس هنیهب  یژرنا  شجنس  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  نازاس  هنیهب  یژرنا  شجنس  عیانص  هدنزاس  عجرم   RAIL 4G لدم میس  یب  اتید  مدوم  الاک :  مان 

سوت
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح لباق   لباق   44GG مدوم   مدوم ددع   ددع   1515 ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  لاسکی  تدمب  میس  یب  طوطخ  ینابیتشپ  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  یراذگراب  یتساوخرد و  تادنتسم  دادرارق و  سیون  شیپ  لیمکت  دأت و 

1201001549000149 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قباطم  لاسکی  تدمب  میس  یب  طوطخ  ینابیتشپ  سیورس و  - 
تسیمازلا هناماس  رد  یراذگراب  یتساوخرد و  تادنتسم  دادرارق و  سیون  شیپ  لیمکت  دأت و 

سامت 81565110
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  لاسکی  تدمب  میس  یب  طوطخ  ینابیتشپ  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هناماس  رد  یراذگراب  یتساوخرد و  تادنتسم  دادرارق و  سیون  شیپ  لیمکت  دأت و 

سامت 81565110

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: 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 یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی لاسکی تدمب   تدمب میس   میس یبیب   طوطخ   طوطخ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8282

1212 CORECORE  رون رون ربیف   ربیف لباک   لباک وو     1212 gg یرون یرون یاه   یاه لدبم   لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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12CORE رون ربیف  لباک  12g و  یرون یاه  لدبم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000231 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یرتم  هرقرق   PE شکور سنج  روک  زیاس 12  سیلیس  یداه  سنج   OBUC-SM 2x6 دک  SM ربیف اب  کشخ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش 
رتم 200 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-FT5005 لدم  12SC DPLX یرون ربیف  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

میمص تاطابترا  هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان   EOD-902 لدم یرون  لانگیس  هب  یکیرتکلا  لانگیس  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هنایار

ددع 4 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

میمص تاطابترا  هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان   OED-904 لدم یکیرتکلا  لانگیس  هب  یرون  لانگیس  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هنایار

ددع 4 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

میمص تاطابترا  هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان   OES-903 لدم یکیرتکلا  لانگیس  هب  یرون  لانگیس  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هنایار

ددع 4 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس ینف  ناسانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22164087-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عطقم 06 حطس   pvc شکور تارباخم  درادناتسا  یاراد  دلیف  هلژ  یلاناک  جوز 06 لباک 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000739 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یرتم  هرقرق   mm 0/6 رطق جوز  هتشر 50  دادعت   PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج   J-Y(St)Y یتارباخم لباک  الاک :  مان 

نایواک لباک  عیانص  هدننک 
رتم 350 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09169141669  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هامود تخادرپ 

دوش  هداد  تمیق  زاین  یلک  حرش  قبط 
ددرگ لاسرا  هنومن  ددرگ  یسررب  تسویپ  حرش 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

0606 عطقم   عطقم حطس   حطس   pvcpvc شکور   شکور تارباخم   تارباخم درادناتسا   درادناتسا یاراد   یاراد دلیف   دلیف هلژ   هلژ یلاناک   یلاناک 0606 جوز   جوز 5050 لباک   لباک ناونع : : ناونع 8484
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Flow Switch-Ifm SI5010 چیئوسولف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - هام هیوست 2  - دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

1101001469000717 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یراصنا میحر  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FIREWALL یتراجت مان   CR100i لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Flow Switch-Ifm SI5010 چیئوسولف  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - هام هیوست 2  - دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Flow Switch- I fm S I5010Flow Switch- I fm S I5010 چیئوسولف   چیئوسولف ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هاگتسد Ws-2960x-24Pd-L (6 ینف تاصخشمابوکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000054 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( زاین حرش  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لمح  هنیزه 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هاگتسد هاگتسد Ws-2960x-24Pd-L (6Ws-2960x-24Pd-L (6 ینف   ینف تاصخشمابوکسیس   تاصخشمابوکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8686
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5755883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  حرش  قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!! هکبش /   SAN چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
!!! .دشابیم هدش  تسویپ 

1101093377000228 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ اه  هداد  یزاوم  شزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   SAN-SWITCH لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و مرتحم  هدننک ی  تکرش  طسوت  تسیابیم  ، زاگ تکرش  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  مرف  دنشاب  هتشادرظن  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  رهم و 

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

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  ویسپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000039 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رادقم 300 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم وو   ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط ًامازلا   ًامازلا یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک دشابیمن ،  ،  دشابیمن حیحص   حیحص دکدک   ناریا   ناریا هجوت !!! !!! هجوت هکبش /  /  هکبش   SANSAN  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع
!!! !!! .دشابیم .دشابیم هدش   هدش تسویپ   تسویپ

8787

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابردیانشا یرتم  هقلحره 305 هقلح  30 دادعت  cable cat6 utp lszh schneider actassi white original هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف تاصخشم  اب  روتکاف  شیپو  یتکرش  یتناراگ 

1101001024000116 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتکرش یتناراگ  ابردیانشا  یرتم  هقلحره 305 هقلح  30 دادعت  cable cat6 utp lszh schneider actassi white original هکبش لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپو 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84892498-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یزاسرهش  هار 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 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابردیانشا ابردیانشا یرتم   یرتم 305305 هقلحره   هقلحره هقلح   هقلح 3030 دادعت دادعت   cable cat6  utp lszh schneider actass i white originalcable cat6  utp lszh schneider actass i white original هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
ینف ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپو   شیپو یتکرش   یتکرش یتناراگ   یتناراگ

8989

هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 9090
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هکبش تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003236000016 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 600 تیفرظ  AP860A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 81B PCI-e FC HBA Single Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  تخادرپ  هزور  لک 15 هرادا  نیا  سانجا  داتو  روتکاف  لیوحت  زا  دعب  نمضرد  دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  دیرخ  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8915643131 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم  نابایخ  یناشاک -  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38249561-035  ، 36236196-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230093-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5756416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152992 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cisco wsa لدم ساسا  رب  ناربراک  تنرتنیا  هب  یسرتسد  یزاس  هدایپ  نیمأت و  یحارط ،  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/16 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cisco wsacisco wsa لدم   لدم ساسا   ساسا ربرب   ناربراک   ناربراک تنرتنیا   تنرتنیا هبهب   یسرتسد   یسرتسد یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   نیمأت   نیمأت یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 134 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8zy2359wwjgqq?user=37505&ntc=5756159
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5756159?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yq9j3pvla8lva?user=37505&ntc=5756416
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5756416?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک5754664 یرازگرب  تهج  دوجوم  یاضف  هحفص 22)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5754723 سنسیال  هحفص 22)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یایرد5754862 تامدخ  یاه  هفرعتراتخاس  یرگنزاب  هژورپ  تهج  هیلوا  تامدخ  حرشو  لازوپورپ  هحفص 22)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5754865 تحت  ماد  هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاتوک5754991 کنیل  دیلوت  هحفص 22)لوژام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما5755124 تامازلا  نتفرگ  رظن  رد  اب   CS VP هب  CS3000 زا اواگوکوی  لرتنک  متسیس  هحفص 33)عاقترا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5755298(Unmanned  ) یروضح ریغ  تاطابترا  هحفص 22)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاطابترا5755475 تاعالطا و  یروانف  رازفا ،  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تامدخ  هحفص 22)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5755563 بابح  یریوصت poe و  تراظن  هحفص 70)نیبروددیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم5755904 روتپادآ  وگدنلب -  هتسبرادم -  لانرتسکا -  کسید  هحفص 82)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناماس5756091 یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا 
تکرح لاح  رد  نیزوت 

هحفص 70) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

شیوداپ5756238 سوریو  یتنآ  هلاسکی  هحفص 22)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دوش همیمض  روتکاف  شیپ   ) تسویپ ینف  تاصخشم  هب  هجوت  اب  چنیا  یتعنص 55  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001326000126 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  ینف  داهنشیپ  مامظنا  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب دیاب 120*180 یتساوخرد  یاه  ولبات  هزادنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093398000010 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  روار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم رزخ  ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   T09 لدم  100x150 cm زیاس یلیطتسم  لکش  ادهش  ریواصت  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

رزخ ناراک  مظنم  هدنزاس 
ددع 76 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
روار رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب اه 120*180 ولبات  هزادنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7651814544 یتسپ :  دک  روار ،  یرادرهش  رویرهش  نابایخ 17  روار  روار ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33722030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724830-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

یناسر یناسر عالطا   عالطا ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

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

یتعنص5755345 روتینام  هحفص 33)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طاقن رد  هطوبرم  تاقعتم  لیردراگ و  بصن  هیهت و  و  لیردراگ )  ) هدیدبیسآ یاهظافح  یروآعمج  ریمعت و  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هثداح دعتسم  فداصترپ و 

1101003273000176 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فداصترپ فداصترپ طاقن   طاقن ردرد   هطوبرم   هطوبرم تاقعتم   تاقعتم وو   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   لیردراگ ) ) لیردراگ  ) ) هدیدبیسآ هدیدبیسآ یاهظافح   یاهظافح یروآعمج   یروآعمج وو   ریمعت   ریمعت یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
هثداح هثداح دعتسم   دعتسم وو  

9494
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جدننس هقطنم 3  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 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح و یریگراب و  اب  جدننس  هس  هقطنم  هزوح  رباعم  اهنابایخ و  یشاپ  کمن  تهج  ینت )  تروصب  کی (  هجرد  ینابایخ  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  لحم (  رد  هیلخت 

1101005601000203 زاین :  هرامش 
جدننس هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دابآرظن هنیحلم  یندعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یدنرس  کمن  خی  دض  الاک :  مان 
نت 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یدقن  ریغ  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618933684 یتسپ :  دک  جدننس ،  هقطنم 3  یرادرهش  زاروا  نادیمدابا  کرابم  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33563625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33563626-087 :: 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 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرولب کمن  دیرخ  لوا  هلحرم  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000113 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سر کاخ  نش و  گنس ، جارختسا  سیورس :  مان 

نت 1500 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگراب  سپس  دوش  اضماو  رهم  هدننک  تکرش  طسوت  هدش  یراذگراب  کرادم  یمامت  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم   :: 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

2422571-0173  ، 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

 ( ( ینت ینت تروصب   تروصب کیکی (  (  هجرد   هجرد ینابایخ   ینابایخ کمن   کمن ناونع : : ناونع 9595

یرولب یرولب کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 134 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uh7uzqgubcaee?user=37505&ntc=5754876
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5754876?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r7au6whu5tebv?user=37505&ntc=5755111
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5755111?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلصافرتمیتناس خاروس 6 هلصافرتمیلیم  قرو 4  تماخض  رتمیتناس  10 ضرع لوط 6.80  هب  راد  گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  ملع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 6 دادعت هب  رتمیتناس  23.5 هبلات خاروس 

1101092160000252 زاین :  هرامش 
نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  روتکاف  رد  یتسپ  دک  هارمه  هب  هدنشورف  یلم  هرامش  ای  یداصتقا  دک  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  یریگراب  هنیزه 

ددرگ لاسراو  همیمض  هدشاضما  رهم  شورف  روتکاف  شیپ 
ددرگ لاسرا  همیمض و  هدوزفا  شزرارب  تایلام  هگرب 

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901087-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمیلیم رتمیلیم   44 قرو   قرو تماخض   تماخض رتمیتناس   رتمیتناس 1010 ضرع ضرع   6 .806.80 لوط   لوط هبهب   راد   راد گنربش   گنربش یموینیمولآ   یموینیمولآ دنبهار   دنبهار ملع   ملع ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم ریگ  مرج  کال  یمرگ  ولیک   200 رنیت دشاب و  یم  دیاسکورپ  ردوپ  یطوق  رنیت 30  فیدر  رد  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  - دشاب

1101094839000185 زاین :  هرامش 
هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 1 یکیتسالپ یطوق  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 
یطوق 30 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
سراپ ششوپ  ناراهب  یزاسگنر  ییایمیش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تنرب  یتراجت  مان  یمرگولیک  رادقم  نلاگ  یدنب  هتسب  عون  ینغور  رنیت  الاک :  مان 

مرگولیک 200 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج   kg 25 نلاگ  R212 گنر دک  درز  یئزج  ود  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 80 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج   kg 25 نلاگ  R211 گنر دک  دیفس  یئزج  ود  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 80 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LitLit   11 یکیتسالپ   یکیتسالپ یطوق   یطوق یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر صوصخم   صوصخم رنیت   رنیت ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک هقطنم 6  یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسرهف قبط  تسویپ  دروارب  ساسا  رب  هاشنامرک  شش  هقطنم  یرادرهش  یارب  هدایپ  رباع  کولب  یئزج  ود  گنر  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دناب 1401 هار و  یاهب 

1101005923000022 زاین :  هرامش 
هقطنم 6 یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسویپ دروارب  1 دادعت : 

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

غلبم تخادرپ  دشاب و  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  یراکنامیپ و  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  ناتسا و  یموب  تکرش  دیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  یرادرهش  رابتعا  صیصخت  هتیمک  تابوصم  ساسا  رب  دادرارق 

6719943598 یتسپ :  دک  شش ،  هقطنم  یرادرهش  - دهاش نادیم  هیهلا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462575-083  ، 38360898-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38358293-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاروش زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  ( نالیگ ناتسا  یاه  هار  تیریدمزکرم   ) نیبرود بابح  یریوصت poe و  تراظن  نیبروددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هبتر 4 لقادح  اب  کیتامروفنا  یلاع 

1101001162000156 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش یارب   یارب هدایپ   هدایپ رباع   رباع کولب   کولب یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

نیبرود نیبرود بابح   بابح وو     poepoe یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبروددیرخ   نیبروددیرخ ناونع : : ناونع 100100

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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نارهت ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزال حلاصم  هیهت  اب  یئزج  ود  گنر  اب  یکیفارت  یراتشون  مئالع  هدایپ و  رباع  طوطخ  یزیمآ  گنر  یارجا  گنر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093980000003 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  12000 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 800 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3766193111 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  نادم  شبن  هر )  ) ینیمخ مما  راولب  رهش  میسن  ناتسراهب  ناتسرهش  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56767339-021  ، 56753655-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56753646-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئزج یئزج ودود   گنر   گنر اباب   یکیفارت   یکیفارت یراتشون   یراتشون مئالع   مئالع وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   گنر   گنر 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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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  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 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالوس یقرب و  نز  کمشچ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000114 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ دومحم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیمآ گنر  ترجا  کی و  هجرد  گنر  دیرخ  لماش  دابآدومحم  رهش  حطس  هدایپ  یاه  رباع  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093013000079 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  دابادومحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 2000 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش یرازگراب  تادنتسم  کرادم و  لوا -  تبون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631613514 یتسپ :  دک  دابآدومحم ،  یرادرهش  نیفعضتسم -  راولب  یدازآ -  نابایخ  دابآدومحم -  ناردنزام -  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44748101-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44748105-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رالوس رالوس وو   یقرب   یقرب نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

یزیمآ یزیمآ گنر   گنر ترجا   ترجا وو   کیکی   هجرد   هجرد گنر   گنر دیرخ   دیرخ لماش   لماش دابآدومحم   دابآدومحم رهش   رهش حطس   حطس هدایپ   هدایپ یاه   یاه رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 103103

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

یبونج 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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003599000039 زاین :  هرامش 

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

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس هقطنم 2  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 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مود هلحرم  ) جدننس ود  هقطنم  یرادرهش  هدودحم  رد  عقاو  رباعم  ییانشور  متسیس  یزادنا  هار  ریمعت و  تازیهجت  هیهت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005694000213 زاین :  هرامش 

جدننس هقطنم 2  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  هدش  تبث  لک  یداهنشیپ  تمیق  نیرت  نیئاپ  هدنرب ،  نعت  کالم  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دودرم  هدش  هئارا  داهنشیپ  ماجنا ،  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  داتس  هناماس  رد  هدش  یراذگراب 

6616754451 یتسپ :  دک  جدننس ،   2 هقطنم یرادرهش  نامتخاس  یکمن  دیهش  نابایخ  - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239750-087  ، 33282391-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282391-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرح تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 104104

(( مود مود هلحرم   هلحرم )) جدننس جدننس ودود   هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش هدودحم   هدودحم ردرد   عقاو   عقاو رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیح نیزوت  هناماس  زا   ( On Line طخرب (  ریواصت  لاسرا  یرادهگن WIM و  ینابیتشپ و  ریمعت ,  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( مالعتسا 1401-39 نارهت (  نادمه –  روحم  تکرح 

1101003123000076 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هناماس 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گرب اب  بسانتم  اهتمیق  دیامن  هئارا  لک  هرادا  هب  ار  نآ  کرادم  مادقا و  اتفا  زوجم  ذخا  هب  تبسن  لاس 1401  نایاپ  ات  ددرگ  یم  دهعتم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  هدش  هئارا  تاحیضوت  هب  ددرگ و  یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ  هئارا  تمیق  داهنشیپ 

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیح نیح نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس زازا    (  ( On LineOn Line طخرب (  (  طخرب ریواصت   ریواصت لاسرا   لاسرا وو     WIMWIM  یرادهگن یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ریمعت ,  ,  ریمعت یرازفا ,  ,  یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( 140 1140 1 -- مالعتسا  3939 مالعتسا نارهت (  (  نارهت نادمه  –   نادمه روحم   روحم تکرح   تکرح

106106
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هاشنامرک ناتسرهش  هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تماخض 1500 اب  کیلرکآ  نیرز  هیاپ  رب  یئزج  ود  گنر  اب  هتشون  طخ  شلف و  شوقن ،  میمرت  یشک و  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش گنر  حطس  بسح  رب  هام  ماود 36 نورکیم و 

1101050076000052 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسرهش  هقطنم 2  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
دروآرب 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماود نورکیم و  تماخض 1500  اب  کیلرکآ  نیرز  هیاپ  رب  یئزج  ود  گنر  اب  هتشون  طخ  شلف و  شوقن ،  میمرت  یشک و  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش گنر  حطس  بسح  رب  هام  36

6714816841 یتسپ :  دک  هقطنم 2 ،  یرادرهش  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38244060-083  ، 38257141-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38244030-083 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

15001500 تماخض   تماخض اباب   کیلرکآ   کیلرکآ نیزر   نیزر هیاپ   هیاپ ربرب   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   هتشون   هتشون طخطخ   وو   شلف   شلف شوقن ،  ،  شوقن میمرت   میمرت وو   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
هدش هدش گنر   گنر حطس   حطس بسح   بسح ربرب   هام   هام 3636 ماود   ماود وو   نورکیم   نورکیم
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک  - تسا هباشم  دک  ناریا  یماب -  تشپ  روول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000727 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریوک هرجنپ  ینامتخاس   m 2 عافترا  m 1 ضرع یموینیمولآ  کرحتم  هرپ  ییالول  روول  نابیاس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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

روشک یتایلام  روما  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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  تاموتا  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000296 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903943 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ایور ییاضر  یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: 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

یماب یماب تشپ   تشپ روول   روول ناونع : : ناونع 108108

تاموتا تاموتا یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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ناهفصا ناتسا  رد  تشادهب  هدکشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5755976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیروکس 6*6 هشیش  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093380000002 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نیوزق هشیش  هدنزاس  عجرم   mm 6 تماخض دیفس  هداس  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 

ماج 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دات  دروم  تسویپ  کرادم  قبط  یتساوخرد  یالاک 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  بیرج ،  رازه  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36682509-031 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  روتکژرپ  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001236 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  هجو  تخادرپ  - تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  سامت 09166043800- هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

66 ** 66 تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

روتکژرپ روتکژرپ ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط  ) لیتسا برد  اه و  هدرن  اب  هیمورا  هاگتسیا  طیلب  لرتنک  تیگ  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000135 زاین :  هرامش 

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
موینیمولآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  نزو  دک 622100  هدرن  شوپرد  عون  یموینیمولآ  رپ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یموب  دیاب  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   - هطوبرم سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما5755124 تامازلا  نتفرگ  رظن  رد  اب   CS VP هب  CS3000 زا اواگوکوی  لرتنک  متسیس  هحفص 33)عاقترا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتمیلیم5755455 قرو 4  تماخض  رتمیتناس  10 ضرع لوط 6.80  هب  راد  گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  هحفص 70)ملع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هناماس5756091 یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا 
تکرح لاح  رد  نیزوت 

هحفص 70) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدرن هدرن شوپرد   شوپرد عون   عون یموینیمولآ   یموینیمولآ رپرپ   وتوت   لیفورپ   لیفورپ -- لیتسا لیتسا برد   برد وو   اهاه   هدرن   هدرن اباب   هیمورا   هیمورا هاگتسیا   هاگتسیا طیلب   طیلب لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1121 12

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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( ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا   ) ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  طیارش و  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030013000008 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D235-F28 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  طیارش و  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4841915116 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  نابعش  همین  ناتسرامیب  یوربور  نارادساپ  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347881-011  ، 3381-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347875-011 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو ولیک  یاه 400  تسپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000315 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  داتس  هناماس  رد  اددجم  ءاضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشاب  یم  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  رظن  دروم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

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

36103628-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 113113

تلو تلو ولیک   ولیک   400400 یاه   یاه تسپ   تسپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت 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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رزخ یایرد  نایهامسات  یللملا  نیب  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هاگتسد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091422000007 زاین :  هرامش 

رزخ یایرد  نایهامسات  یللملا  نیب  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ تعنص  کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIGI CAP یتراجت مان   DS-6001 DI لدم هتسبرادم  نیبرود  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 21 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم ندرک  یراذگراب.دنشاب  هتشاد  تیلاعف  زوجم  دنشاب و  هدرکراک  تشر  حطس  رد  هرادا  هس  لقادح  هک  تشر  رهش  لخاد  ناگدننک  نیمات  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا 

 : یتسپ دک  رزخ ،  یایرد  نایهام  سات  یللملا  نیب  تاقیقحت  هسسوم  - یتشهب دیهش  تالیش  بنج  - یجاقاش - رگنس تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4338133986

34533721-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34533722-013 :: 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

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 115115

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مود تبون  ) راک ناکدوک  هناخ  یهدناماس  تهج  زیهجت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090723000020 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  جردنم  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  تازیهجت  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  زیلانآ  گرب  لیمکت 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  مزال  یاه  یگنهامه  ماجنا  تهج 

6133833159 یتسپ :  دک  زاوها ،  یرادرهش  نهآ  هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33799160-061  ، 33335076-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335076-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ایبنالا  متاخ  کینیلک   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادص طبض  تیلباق  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030739000001 زاین :  هرامش 

دزی ایبنالا  متاخ  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
روشک نژیو  لاب  لگ  کاترف  هدنزاس  عجرم   AVM8415XS لدم  AI دنمشوه تیلباق  یاراد  سکیف  زنل  لادنو  لسکیپاگم  ماد 8  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نژیو لاب  لگ  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یمن  تساوخرددرومودشابیم  هباشم  ( 2241220399220042) هدش دراودک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هتفرگ  لیوحت  ( دبرذآ یرینم و 09139688918 09132519361) ناسانشراکداتابودشاب یم  تسویپ  تسیل  قبطزایندروم  تازیهجت 

دشاب یم  هزور  تخادرپ 45

8916657343 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37261505-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37261505-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ادص ادص طبض   طبض تیلباق   تیلباق اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  زور  تخادرپ 40  - تسویپ لیاف  قبط  سنج  ملق  4- تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  - تسویپ لیاف  قبط  هطوبرم  مزاول  نیبورد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- الاک لیوحت 

1101004366000052 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   5D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SACHTLER یتراجت مان   SYSTEM FSB2 0270 لدم لاتیجید  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرفعج  09356973343- هام نیبرود 18  یتناراگ  لقادح  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم مزاول   مزاول وو   نیبورد   نیبورد ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  نوتیارب  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000235000096 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC7340C27WD-I لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه تمیق  دنیامن و  یراذگراب  هناماس  رد  ار  شورف  روتکاف  شیپ  دنشاب و  هتشاد  کیتامروفنا  تیحالص  زوجم و  دیاب  امتح  ناگدا  ددرگ  هیارنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ دانسا  تاصخشم  کرام و  لدم و  قباطم  هدسش  هتساوخ  یالاک  و  ددرگ -  هیارا  هدوزفا  شرا  نودب 

6515916678 یتسپ :  دک  نارمع ،  نابایخ  شبن  یکشم  هچوک  تثعب  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215606-081  ، 38215550-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212222-081 :: 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

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک لوسنک  ددع  ریمعت 6 ATP َ نیبرود لرتنک  زکرم  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000189 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم مزالدیدزاب  یراذگراب  لبق  یگنهامهتهج 09121272208   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم نوتیارب   نوتیارب نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

سنارفنک سنارفنک لوسنک   لوسنک ددع   ددع 66 ریمعت   ریمعت ATPATP َ َ نیبرود نیبرود لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  قبط  هکبش ) هعسوت   ) ناتسا هلغ  لک  هرادا  یاهنامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001510000019 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هقلح - رتم - هاگتسد - ددع 2862 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

دوش هتفرگ  سامت  یوقت  یاقآ  هرامش 09177419600  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  باسح  هب  زیراو  ای  همانتنامض  هئارا 

7591888613 یتسپ :  دک  دمحاریوبو ،  هیولیگهک  ناتسا  هقطنم 3  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320868-074  ، 33322812-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320868-074 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط هکبش ) ) هکبش هعسوت   هعسوت  ) ) ناتسا ناتسا هلغ   هلغ لکلک   هرادا   هرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

هتسبرادم هتسبرادم روتپادآ   روتپادآ وگدنلب -  -  وگدنلب هتسبرادم -  -  هتسبرادم لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قبطو  تسا  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093249000008 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا راو  هم  هدننک  هضرع  عجرم   JVC یتراجت مان   TH-BA1 لدم طبض  ویدار  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M310i لدم  TB 12 تیفرظ  iSCSI لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

SHANGHAI V-OPEN CO هدنزاس عجرم   SHANGHAI V-OPN یتراجت مان   DH-IPC-F625P-W لدم  CCTV Camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یحلاص مالس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

SHANGHAI V-OPEN CO هدنزاس عجرم   SHANGHAI V-OPN یتراجت مان   DH-IPC-F665P-W لدم  CCTV Camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یحلاص مالس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

یوادیص دامع  هدننک  هضرع  عجرم   CCD EDC-IPC-2/24V لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   HD-NVR یتراجت مان   8032HD لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

لوفزد نافاب  نیون  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   INTERPRISE AS STORA یتراجت مان   NVR - AS 3000 لدم گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 58 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یمازلا  بصن.ددرگ  یزکرم  یرادرهش  یزادرپراک  لیوحت  سانجا  هیلک.دشاب  یم  یمازلا  سامت  هرامش  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7714713454 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتخت  ناجنسفر خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34258700-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34263052-034 :: 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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  لیاف  طیارش  قباطم   wv-s2236l نیبرود ددع  جنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001916 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61630486-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5754763BMS یرادهگن هحفص 33)سیورس و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5755563 بابح  یریوصت poe و  تراظن  هحفص 70)نیبروددیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هناماس5756091 یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا 
تکرح لاح  رد  نیزوت 

هحفص 70) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

ردانب5754702 ( cctv  ) هتسبرادم یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هحفص 20)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5755715 تسیل  قباطم  نوتیارب  نیبرود  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5755904 روتپادآ  وگدنلب -  هتسبرادم -  لانرتسکا -  کسید  هحفص 82)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هدش هدش تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قباطم   قباطم   wv-s2236lwv-s2236l نیبرود   نیبرود ددع   ددع جنپ   جنپ ناونع : : ناونع 123123

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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5755856 :: 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 

1101005202000312 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 : 

1401/07/23 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

یمن5755856 رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوتدیلک  هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  ید 
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم  هبًامتح.دشاب 

هحفص 92) )  dvrdvr

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

124124

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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه.تسازایندروم  تسویپ  لیاف  تاصخشمو  یتناراگ  لاس   3 لقادحاب لاناک   32 اب یناریا   nvr هاگتسد کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دکناریاو  هدنشورف  هدهعبرادیرخرابناات 

1101003340000063 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   INSTEKDIGITAL یتراجت مان   NR3832 لدم  network management رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریاو  هدنشورف  هدهعبرادیرخرابناات  لمح  هنیزه.تسازایندروم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  لاناک   32 اب یناریا   nvr هاگتسد کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

5754675network management هحفص 93)رورس )  nvrnvr

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

هتسبرادم5755904 روتپادآ  وگدنلب -  هتسبرادم -  لانرتسکا -  کسید  هحفص 82)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

5756228On طخرب (  ریواصت  لاسرا  یرادهگن WIM و  ینابیتشپ و  ریمعت ,  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
 ( مالعتسا 1401-39 نارهت (  نادمه –  روحم  تکرح  نیح  نیزوت  هناماس  زا   ( Line

هحفص 70) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

network  managementnetwork  management  رورس رورس ناونع : : ناونع 125125

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ 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

5754745ss5 نامتخاس قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 11)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5755432 مالعا  هحفص 45)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شالف5755463 ریژآ  یتسش -  / روتکتد لنپ -  هحفص 45)لرتنک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

کالپ5755202 هناماس  هدزاب  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
رورس هارمه  هب  ناوخ 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هدزای5755611 هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رورس هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هناماس 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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 " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 20 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  دانسا   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RTK300 سیرتام  DJI رتور یتلوم  یرادرب  هشقن  دابهپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  نامز 2  تدم 

هاگتسد کی  دادعت 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  یمازلا  روشک  یتامدخ  یدیلوت و  ناوت  زا  هدافتسا  رثکادح  نوناق  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  داهج -  نادیم  جدننس -  : رد عقاو  ناتسدرک  ناتسا  زاگ  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد  یناشنو  مان   :: سردآ سردآ

9-08733783625 :: نفلت :: setadiran.ir www.nigc-kd.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

5755792RTK300 سیرتام  DJI رتور یتلوم  یرادرب  هشقن  دابهپ  هحفص 95)دیرخ  دابهپ  ( دابهپ

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

RTK300RTK300 سیرتام   سیرتام   DJIDJI رتور   رتور یتلوم   یتلوم یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن دابهپ   دابهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز یدازآ  لک و  هرادا  ددرت  نوناق  یرادا  یاهنامتخاس  یکیناکمو  یقرب  تاسیسات  یدربهارو  یرادهگن  دزمتسد  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000404 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

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

یربکا 05431166363 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

نوناق5754902 یرادا  یاهنامتخاس  یکیناکمو  یقرب  تاسیسات  یدربهارو  یرادهگن  دزمتسد  تایلمع 
نادهاز یدازآ  لک و  هرادا  ددرت 

هحفص 20) ددرت  ( ددرت

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

رتمیلیم5755455 قرو 4  تماخض  رتمیتناس  10 ضرع لوط 6.80  هب  راد  گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  هحفص 70)ملع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادهاز نادهاز یدازآ   یدازآ وو   لکلک   هرادا   هرادا ددرت   ددرت نوناق   نوناق یرادا   یرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس یکیناکمو   یکیناکمو یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات یدربهارو   یدربهارو یرادهگن   یرادهگن دزمتسد   دزمتسد تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا عتارم  اهلگنج و  حطس  رد  قیرح  یافطا  تنایص و  تبقارم ، تشگ و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5754745ss5 نامتخاس قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 11)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عتارم5754818 اهلگنج و  حطس  رد  قیرح  یافطا  تنایص و  تبقارم ، تشگ و  تایلمع  یارجا  هحفص 11)یراذگاو  قیرح  ( قیرح

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

رورس5754897 قاتا  یارب  قیرح  نالعا  افطا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 45)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شتا5755101 نامزاس  هیدات  ذخا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج  هرواشم  تامدخ  دیرخ 
تسویپ تاصخشم  قبط  یبحم )  دیهش  نامتخاس  یناشن ( 

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5755192 نالعا  هحفص 45)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5755432 مالعا  هحفص 45)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شالف5755463 ریژآ  یتسش -  / روتکتد لنپ -  هحفص 45)لرتنک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5755732 ءافطا  متسیس  هب  طوبرم  تالاصتا  هلول و  هحفص 45)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5755768 قیرح  ءافطا  متسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  هحفص 45)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5756165 شتآ  قیرح و  نالا  هحفص 45)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

عتارم عتارم وو   اهلگنج   اهلگنج حطس   حطس ردرد   قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   تنایص   تنایص تبقارم ، ، تبقارم وو   تشگ   تشگ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5755262 تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگشیالاپ5756171 یلامش  علض  کینورتکلا  هحفص 20)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

قیرح5755192 نالعا  هحفص 45)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپلیاف5755394 ساسا  رب  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   VIBRATION DETECTOR
مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئرا  داهنشیپ 

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5755432 مالعا  هحفص 45)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شالف5755463 ریژآ  یتسش -  / روتکتد لنپ -  هحفص 45)لرتنک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 134 ھحفص 98 

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


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا ات 60 ید 55  یا  لا  نویزولت  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001554000025 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  تمیق  یسررب  تهج  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22162381-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  الاک  لیوحت   8x30 یئامنگرزب  2 رقصلا لدمرنیاتشا  ( یراکش  ) یمشچود نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000211 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رف نمچ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   VISICO یتراجت مان   72EN لدم یمشچ  ود  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لحم  رد  الاک  لیوحت  دیئامن و  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا 6060 اتات     5555 یدید   یایا   لالا   نویزولت   نویزولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

(( یراکش یراکش  ) ) یمشچود یمشچود نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 130130
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ناوریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارب سدنهم  سامت 09151888022  هرامش  تسویپ  طیارش  مرف و  ربارب  نشیتسا  لاتوت  نیبرود  اب  یکولب  یرادرب  هشقن  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز

1101005421000041 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ناوریش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/20 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

GIS یزاسرهش و  ، یرادرب هشقن  یاه  دیرگ  یاراد  تسیاب  یم  تکرشدشابیم  یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9461646557 یتسپ :  دک  ناوریش ،  یرادرهش  اضر  ماما  ناوریش خ  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36225630-058  ، 36232100-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225630-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

هدش5754611 درون  هقلح  یرگنهآ  دنیآرف  تاموزلم  یا -  هقلح  هدند  خرچ  نیبرود -  هیاپ  هس  دیرخ 
روتکژنا گنیروا  لاصتا -  هقوط  یکیناکم -  دنب  بآ  تیک  یدنب -  بآ  رشاو  موینیمولآ -  ینیشام 

یقطنم رلرتنک  یمگارفاید -  دنب  بآ  - 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ردانب5754702 ( cctv  ) هتسبرادم یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هحفص 20)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5754865 تحت  ماد  هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا5755063 ات 60 ید 55  یا  لا  نویزولت  هحفص 20)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تلو5755103 ولیک  یاه 400  تسپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5755266 کرادم  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 82)هاگتسد و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5755470 رادم  نیبرود  هحفص 82)روتپادآ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نشیتسا نشیتسا لاتوت   لاتوت نیبرود   نیبرود اباب   یکولب   یکولب یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 131131

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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ادص5755472 طبض  تیلباق  اب  هتسبرادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5755563 بابح  یریوصت poe و  تراظن  هحفص 70)نیبروددیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5755567( یراکش  ) یمشچود هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هطوبرم5755579 مزاول  هحفص 82)نیبورد و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5755715 تسیل  قباطم  نوتیارب  نیبرود  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنارفنک5755797 لوسنک  ددع  ریمعت 6 ATP َ نیبرود لرتنک  زکرم  هحفص 82)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هعسوت5755840  ) ناتسا هلغ  لک  هرادا  یاهنامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
تسویپ یاهلیاف  قبط  هکبش )

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5755904 روتپادآ  وگدنلب -  هتسبرادم -  لانرتسکا -  کسید  هحفص 82)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نشیتسا5756080 لاتوت  نیبرود  اب  یکولب  یرادرب  هشقن  هحفص 20)ماجنا  نیبرود  ( نیبرود

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

هدش5756250 تسویپ  لیاف  طیارش  قباطم   wv-s2236l نیبرود ددع  هحفص 82)جنپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رآرآ یویو   یدید    " " 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

یمن5755856 رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوتدیلک  هحفص  دپ - سوم  رآ -  یو  ید 
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم  هبًامتح.دشاب 

هحفص 92) )  dvrdvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5755939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب و مالعتسا  حرش  قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!! ( SAN  ) یزاس هریخذ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم 

1101093377000227 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و مرتحم  هدننک ی  تکرش  طسوت  تسیابیم  ، زاگ تکرش  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  مرف  دنشاب  هتشادرظن  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  رهم و 

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

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط ًامازلا   ًامازلا یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک دشابیمن ،  ،  دشابیمن حیحص   حیحص دکدک   ناریا   ناریا هجوت !!! !!! هجوت ( ( SANSAN  ) ) یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
!!! !!! .دشابیم .دشابیم هدش   هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

132132
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  24 الاب هب  لدم 2000 نت  7 ای کارتفیل 5 نیمات  حتف  35 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985004875 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ًامازلا5755939 یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!! ( SAN  ) یزاس هریخذ  تازیهجت 
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  حرش  قبط 

هحفص 101) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش5756159 تحت  زاس  هحفص 54)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کارتفیل5756400 هحفص 101)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتمیلیم5755455 قرو 4  تماخض  رتمیتناس  10 ضرع لوط 6.80  هب  راد  گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  هحفص 70)ملع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کارتفیل کارتفیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 134 ھحفص 103 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uarq3pje55wz3?user=37505&ntc=5756400
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5756400?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 9/30عبنم  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 380 هاگتسد HP DL 580 و 15   46  ) رورس هاگتسد  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دوخ  زاین  دروم   HP DL

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 25/700/000/000 غلبم 

متفه هقبط  تراجت -  کناب  نامتخاس  یردنکسا -  باون و  نیب  یدازآ -  نابایخ  نارهت -  رد  عقاو  الاک -  دیرخ  هریاد  یزادرپراک -  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TEJARATBANK.ir-WWW.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 134134
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رهشوب یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 لدم رورس  رواپ  ددع - تشه   G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   P G8 d

1101001431000248 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   12800R لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

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

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   14900R لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  لدم 12800   GB 16 تیفرظ  G8 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمرنه  09173771734 سامت دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس نفنف   ددع -  -  ددع کیکی   رورس   رورس کنیس   کنیس تیه   تیه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 135135
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم ههام  هیوست 2  لحم  رد  لیوحت  - یتسویپ تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000162 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  روتکاف   - دشابیم یتسویپ  تاصخشم  قبط  سانجا  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000076 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
.ددرگ هظحالم  تسویپ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم ههام   ههام   22 هیوست   هیوست لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت -- یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

رورس رورس ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یهد تمیق  تهج   2231200072930006 دک ناریااب.تسویپ  ینف  طیارش  قبط   DELL رورس هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000586 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ ینف  طیارش  قبط   DELL رورس هاگتسدکی  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ.یناریا و  الاک.هدنشورف  هدهعب  هاگشنادرابنا  هب  لیوحت  ات  اه  هنیزه  یمامت.لیوحتزا  سپ  یراک  هام   1 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54441020-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DI380G10 رورس روظنم  هب   HP HDD 900GB 15K SAS DS-870759 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000249 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یناما  سدنهم   64112437 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DELLDELL رورس   رورس هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

HP HDD 900GB 15K SAS DS-870759HP HDD 900GB 15K SAS DS-870759  رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یتایلام  روما  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 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000044000030 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC4-2133R لدم  GB 32 تیفرظ  DDR4 2133 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 96W لدم رورس  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  تاعطق  تاصخشم  تسرهف  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف ظاحل  ار  یفاک  تقد  یراذگ  تمیق  رد  ددرگیم  دیکات 

6713743561 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  (- هیلالجا لپ   ) رگنس خ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37283232-083  ، 37294937-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37294937-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس ناتسرهش  سناژروا  هاگیاپ   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یم  تخادرپ   it دات سنج و  لیوحت  زا  سپروتکاف  غلبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092978000002 زاین :  هرامش 

راوزبس ناتسرهش  سناژروا  هاگیاپ  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant ML 350 tower G6 LFF chassis server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  تخادرپ   it دات سنج و  لیوحت  زا  سپروتکاف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9616676717 یتسپ :  دک  تیاده ،  نادیم  ریت و  تفه  نادیم  لصافدح  ریت -  تفه  یادهش  راولب  یبونج  علض  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44455477-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44440000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000408 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G 10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

یریزو 05431166215 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددرگ ددرگ یمیم   تخادرپ   تخادرپ   itit دات   دات وو   سنج   سنج لیوحت   لیوحت زازا   سپروتکاف   سپروتکاف غلبم   غلبم ناونع : : ناونع 141141

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142

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

رورس5754660 هاگتسد  هحفص 103)هیهت و  رورس  ( رورس

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

رورس5754673 نف  ددع -  کی  رورس  کنیس  تیه  هحفص 103)هاگتسد  رورس  ( رورس

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

5754675network management هحفص 93)رورس )  nvrnvr

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

رورس5754897 قاتا  یارب  قیرح  نالعا  افطا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 45)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دشابیم5755116 ههام  هیوست 2  لحم  رد  لیوحت  - یتسویپ تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  هحفص 103)دیرخ 2  رورس  ( رورس

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

کالپ5755202 هناماس  هدزاب  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
رورس هارمه  هب  ناوخ 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 103)رورس5755238 رورس  ( رورس

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

5755477DELL رورس هاگتسدکی  هحفص 103)دیرخ  رورس  ( رورس

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

5755534HP HDD 900GB 15K SAS DS-870759 رورس هحفص 103)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس5755544 تاعطق  هحفص 103)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هدزای5755611 هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رورس هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هناماس 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرگ5755843 یم  تخادرپ   it دات سنج و  لیوحت  زا  سپروتکاف  هحفص 103)غلبم  رورس  ( رورس

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

5755881G10 رورس هحفص 103)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هکبش5756159 تحت  زاس  هحفص 54)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5756272 هداد و  زکرم  هکبش و  گنیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 22)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رتنیرپسا  زنب  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000101 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH یتراجت مان  رتنیرپسا  زنب  نو  روتوم  اوه  روسنس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ سراپ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ههام   66 هیوست   هیوست هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   وو   تسا   تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتنیرپسا   رتنیرپسا زنب   زنب یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 143143

 ....  .... وو ناشفا   ناشفا قرب   قرب میس   میس یوق - - یوق راشف   راشف قرب   قرب ولبات   ولبات زوس - - زوس هناگود   هناگود یایا   هلحرم   هلحرم ودود   لعشم   لعشم ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 .... ناشفا و قرب  میس  یوق - راشف  قرب  ولبات  زوس - هناگود  یا  هلحرم  ود  لعشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005801000158 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لعشم سراپ   PM6-KLG-513 لدم  kW 3000 یترارح تیفرظ  لیئوزاگ  زاگ و  تخوس  عون  زوس  هناگود  یا  هلحرمود  لعشم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

ورینارف یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMC36/OF لدم  IP42 تظافح هجرد   KA 50 نایرج تدش   KV 36 ژاتلو هداتسیا  یوق  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
یئاپوک یئابطابط  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 یلور هتسب   1/5x3 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

لور 100 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B یتعنص لزید  روتوم   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  زیبماک  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   ULTRAFLUX هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   ULTRAFLUX یتراجت مان   AFF-4022 لدم رتمولف  رگشیامن  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هام و  ود  فرظ  یتخادارپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5754810E لپوکومرت امد و  یلناپ  رتیمسنارت  هحفص 33)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5755192 نالعا  هحفص 45)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدافتسا5756038 هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رتنیرپسا  زنب  یکدی  مزاول 
ههام هیوست 6  هدش 

هحفص 110) روسنس  ( روسنس

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

5756233 .... ناشفا و قرب  میس  یوق - راشف  قرب  ولبات  زوس - هناگود  یا  هلحرم  ود  هحفص 110)لعشم  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   P/F "FIREY "FLAME SCANNING SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000335 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لرتنک درب  چیئوس  لنپ و  الاک :  مان 

ددع 96 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIREY "FLAME SCANNING SYSTEMFIREY "FLAME SCANNING SYSTEM"" ناونع : : ناونع 145145
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زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

W 700 ناوت  V 48 ژاتلو  AC هب  DC لدبم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000097 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   IS4807 دک  W 700 ناوت  V 48 ژاتلو  AC هب  DC لدبم دربراک  دم  چیئوس  روترونیا  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  الاک ، کرام  یارب  دکناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 W 700 ناوت  V 48 ژاتلو  AC هب  DC لدبم - 2

.دوش تقد  همیمض  لیاف  هب  - 3

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WW  700700 ناوت   ناوت   VV  4848 ژاتلو   ژاتلو   ACAC  هبهب   DCDC  لدبم لدبم ناونع : : ناونع 146146
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روشک یتسیزهب  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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** تسویپ لیاف  طیارش  لدم و  قبط  ** وکسیس  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001141 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دصرد یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS_C3750G_24PS_S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ش

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تخادرپ.تسیمازلا  روتکافشیپ  یرازگراب.دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

**** تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش وو   لدم   لدم قبط   قبط **** وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 147147

کیتامروفنا کیتامروفنا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148
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تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  کیتامروفنا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000070 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SONY OPTIARC یتراجت مان   24X-AD-7241S لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MDR-E10LP/YC1E لدم نوفده  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیپا  یتراجت  مان   AH125 لدم  GB 4 تیفرظ هداس  یرومم  شلف  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هداز ناخ  رداق  راسهوک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SHM2100U لدم راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یگیب مشاه  داوج  هدننک  هضرع  عجرم   WD CAVIAR لدم  MB 32 یلومعم کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FC-1640 لدم هریت  یسوط  یکشم و   USB مک بو  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   EZ1016DT لدم تروپ  باه 16  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یسابع رمق  هدننک  هضرع  عجرم  رگنیرهب  یتراجت  مان   PODCASTUDIO لدم هنایار  ادص  تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   MSP 521 MFR لدم هنایار  رکیپسا  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5754559FIREY "FLAME SCANNING SYSTEM"(112 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

5755746W 700 ناوت  V 48 ژاتلو  AC هب  DC هحفص 112)لدبم چیئوس  ( چیئوس
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5755780Flow Switch-Ifm SI5010 هحفص 54)چیئوسولف هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5755865 ( هاگتسد Ws-2960x-24Pd-L (6 ینف تاصخشمابوکسیس  هحفص 54)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

حرش5755883 قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!! هکبش /   SAN چیئوس
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا 

هحفص 54) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم5755904 روتپادآ  وگدنلب -  هتسبرادم -  لانرتسکا -  کسید  هحفص 82)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5755938** تسویپ لیاف  طیارش  لدم و  قبط  ** وکسیس  هحفص 112)چیوس  چیئوس  ( چیئوس

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

کیتامروفنا5756276 مالقا  هحفص 112)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

5754668SWITCH CATALYST(54 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMIHDMI لباک   لباک ساسا -  -  یپیپ   یجیج   شخپ -  -  شخپ ویدار   ویدار یرتاب -  -  یرتاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149
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یرتاب دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000387 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   FC-SATA یتراجت مان   V 3/2 ژاتلو  PFRUAG02-01 لدم هظفاح  تراک   cashe یرتاب الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   VGP-BPX19 لدم هارمه  هنایار  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  ناعنک  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   TEXON یتراجت مان   R911 لدم روخ  یرتاب  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
لین یتراجت  مان  نتراک   A 90 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  395x105x270 mm زیاس  LNF CF05 دیسا دیل  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم  وزوسیا  تنویماک  هندب  هب  یرتاب  لباک  هعطق  تسب  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم   GARMINARAS یتراجت مان  لدم 750-650  یرتاب  رژراش و  اب  یسمل  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DE SUTTER یتراجت مان  یدپوترا  لیرد  هرا و  دربراک   SB-600 لدم هعطق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشایم  هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهد تمیق  یتسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب  ناگزمره  ناتسا  رد  یگنیامن  رتفد  یاراد  ای و  ناتسا  یموب  ای  هدننک  تکرش  تسا .  هباشم  دک  ناریا 

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرتم  راد 6  ظفاحم  رایس  میس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000204 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ABZ یتراجت مان   ABZ625005A2 لدم یرتم  گولانآ 2  رگشیامن  اب  رتویپماک  یریوصت  یتوص  راد  ترا  یهار  شش  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ یالاک  ینف  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . درادن یضارتعا  هنوگچیه  قح  هدنشورفو  ددرگیم  در  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامن  زاین  تسویپ 

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

34148707-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5754859HDMI لباک سا -  یپ  یج  شخپ -  ویدار  یرتاب -  هحفص 117)دیرخ  توص  ( توص

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

چنیا5755063 ات 60 ید 55  یا  لا  نویزولت  هحفص 20)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هطوبرم5755579 مزاول  هحفص 82)نیبورد و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرتم5756145 راد 6  ظفاحم  رایس  میس  هحفص 117)دیرخ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرتم یرتم   66 راد   راد ظفاحم   ظفاحم رایس   رایس میس   میس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 134 ھحفص 119 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rlqay4fxjm6l4?user=37505&ntc=5756145
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5756145?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 17 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب   ASUS روتینام هاگتسد  نیرگ و 4  هنایار  هاگتسد  هیهت 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000329 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب   ASUS روتینام هاگتسد  نیرگ و 4  هنایار  هاگتسد  هیهت 3 - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
عومجم  1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یقداص  یاقآ  نفلت 35912330  اب  ماهبا  ای  لاوس  تروص  رد   . دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تادنتسم  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف

 : 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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب     ASUSASUS روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   44 وو   نیرگ   نیرگ هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد هیهت  33 هیهت ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

22lgmp410lg روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000039 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتینام دشاب  یم  هباشم  قوف  دک  ناریا  تاعطق 2 - مامت  هام  لقادح 36  دشاب  لانیجروا  یلصا و  یتناراگ  یاراد  دیاب  هدش  یرادیرخ  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم سانشراک  هدات  زا  دعب  هجو  هنوگ  ره  تخادرپ  دوش  یم  هداد  رثا  بیترت  یناتسا  هدننک  نیمات  طقف  - 22lgmp 410 lg هاگتسد لدم   lg22in

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221980-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس   GDM-245LN لدم سالپ  یج  یفیک  لداعم  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000356 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا تخاس   GDM-245LN لدم سالپ  یج  یفیک  لداعم  چنیا  روتینام 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004640-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2222 lgmp410 lglgmp410 lg روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 152152

ناریا ناریا تخاس   تخاس   GDM-245LNGDM-245LN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   یفیک   یفیک لداعم   لداعم چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 153153
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زربلا ناتسا  زاگ  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 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  .تسویپ  لیاف  قباطم  ماس   LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001402000210 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  .تسویپ  لیاف  قباطم  ماس   LED روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دش .دش دهاوخن   دهاوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروصنیا   تروصنیا ریغ   ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ماس   ماس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 154154
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نامرک ناتسا  یاه  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاووئدیو لباک  -43 روتینام تکارب  - هناخ یرتاب 4 رژراش  - یژراش یملق  یرتاب  - میس یب  دروبیک  - میس یب  سوم  -HDMI لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعا تمیق  یرتم  2

1101003614000125 زاین :  هرامش 
نامرک نادنز  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامیلس یاقآ  هرامشاب 09133954687 رتشیب  عالطا  تهج  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  نامرک  یزکرم  نادنز  رابنا  بردات  الاک  لاسراو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هام  یلا 4 تخادرپ 3  ) دامرف لصاح  سامت 

7635113111 یتسپ :  دک  نارمچ ،  هدکشناد  بنج  یولع  غاب  تفه  هداج  یادتبا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235090-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224084-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم 22 لاووئدیو   لاووئدیو لباک   لباک -- 4343 روتینام روتینام تکارب   تکارب -- هناخ هناخ یرتاب  44 یرتاب رژراش   رژراش -- یژراش یژراش یملق   یملق یرتاب   یرتاب -- میس میس یبیب   دروبیک   دروبیک -- میس میس یبیب   سوم   سوم -- HDMIHDMI لباک   لباک ناونع : : ناونع
مالعا مالعا تمیق   تمیق

155155
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یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005531000016 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF625HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا ماس 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  یاه  مرف  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3817793164 یتسپ :  دک  ع ، .)  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم ، مئاق  یاهتنا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34456255-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهب زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 156156

یرتویپماک یرتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157
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یرتویپماک تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091433000011 زاین :  هرامش 

ناتسا تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   USB 8110 لدم یکشم  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TM 20 لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زبس لامش  هنایار  تعنص  هعسوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   G72 لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   LENOVO یتراجت مان   M58P لدم یزیمور  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 3010  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعطق هیلکدشابیم  ههام  کی  رثکادح  تخادرپ  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  دشاب  یتسویپ  لیاف  قبط  تاعطق  یمامت  دنشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب شورفزا  سپ  تامدخ  لاس  یلصا و5 یتناراگ  لاسکی  لقادح  لماش 

4917957359 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  زرواشک ، یوک  یتخت ، یوک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251733-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32251733-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  دیرخ 4103901266-20- یاضاقت  -19 زاف - مهد هاگشیالاپ  -MASTER FOAM NOZZLE: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101097684000092 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ ناهم  نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IMACOFIRE یتراجت مان   IMF-FN50 لدم  in 2/5 زیاس یناشن  شتآ  موف  باترپ  روتینام  لزان  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

9171703733-7731466291 نفلت : 
تسا دات  دروم  لخاد  تخاس  " امازلا

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف باترپ   باترپ روتینام   روتینام لزان   لزان ناونع : : ناونع 158158
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تاقلعتم اب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000629 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050T لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  شش  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش  طقف..دوشیم 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5755892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف .تاقلعتم   .تاقلعتم اباب   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 159159

تاقلعتم تاقلعتم وو   یگدروخ   یگدروخ پول   پول یگدروخ ، ، یگدروخ یاه   یاه نپوک   نپوک ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاقلعتم یگدروخ و  پول  یگدروخ ، یاه  نپوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000562 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
بط رمز  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یمیگ  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 1   T.0044.31 دک نشیگیریا  نشکاس  پویت  هلول  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

سای ناراب  ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   GENTEC یتراجت مان   FM897A لدم یراوید  رتمولف  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
ورتپ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   RCS هدنزاس عجرم   RCS یتراجت مان  هلول  یگدروخ  گنیروتینام  دربراک   HC لدم  in 3 زیاس یراون  نپوک  الاک :  مان 

ادرپ
ددع 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
RETRIEVER یتراجت مان  یگدروخ  یاه  نپوک  ضیوعت  یراذگاج و  تیک  دربراک  لدم 700601   bar 250 راشف اب  بورپ  نپوک و  هدننک  ضیوعت  هاگتسد  الاک :  مان 

mm 450 لوط ادرپ  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   RCS هدنزاس عجرم   KIT
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ROSE CORROSION یتراجت مان   CDA110 لدم سم  یگدروخ  نپوک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

ایسآ مویلورتپ  مانرف  هدننک  هضرع  عجرم   EUROPCORR یتراجت مان   34000X/AX لدم هلول  یگدروخ  نپوک  یزلف  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
مان  mm 3 رشاو تماخض  تخت  رشاو  عون   mm 12 هرهم عافترا  شوگ  شش  هرهم  عون   16x300 mm زیاس دالوف  سنج  هوزر  رسکی  رشاو  هرهم و  چیپ و  الاک :  مان 

نایرداق دیما  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریا  وکپت  هدنزاس  عجرم  وکپت  یتراجت 
تس 50 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B روتارنژ روتوم  دربراک   in 1/42 گنیروا الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  دنولا  دنیآرف  ورتپ  یسدنهم  تیریدم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PFA-CP دک  115x140 mm زیاس لیتسا  نبرک  یگدروخ  نپوک  الاک :  مان 

دنولا دنیآرف  ورتپ  یسدنهم  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  یاضما  لیمکت و  مدع.تسا  هدیدرگ  هئارا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  دادعت  الاک و  قیقد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  تسویپ ، تساوخرد  اب  ریاغم  یالاک  داهنشیپ  هنوگره.دشاب  یم  عمتجم  نیا  طیارش  یمامت  لوبق  هلزنم  هب  عمتجم ، یاهب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

یوضر 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NEW fc1400 لدم تنویاب  یناپمک  گنیروتینام  لاتف  US پورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000231 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
NEW fc1400 لدم تنویاب  یناپمک  گنیروتینام  لاتف  US پورپ - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09379656055 دیریگب سامت  یصلاخ  سدنهم  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  - ناتسرامیب برد  لیوحت   - ههام هیوست 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هبعش 9  یعامتجا  نیمات  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 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 2  ره  رنکسا  روتینام  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش صخشم  یتنراگ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  ددع  رتنیرپ 3 

1101090945000011 زاین :  هرامش 
نارهت هن  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1553935311 یتسپ :  دک  کالپ 59 ،  یبرغ  هزیوه  نابایخ  یلامش -  یدرورهس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88503921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88503921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NEW fc1400NEW fc1400 لدم   لدم تنویاب   تنویاب یناپمک   یناپمک گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف USUS پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 16 116 1

رتنیرپ رتنیرپ رنکسا -  -  رنکسا روتینام   روتینام سیک   سیک ناونع : : ناونع 162162

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5756415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153079 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاتیجید یگنر  گنیدک  یریوصت  نوفیآ  لنپ  راد و  هظفاح  یریوصت  نوفیآ  روتینام  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/17 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5754582 لیاف  حرش  هب   ASUS روتینام هاگتسد  نیرگ و 4  هنایار  هاگتسد  هحفص 119)هیهت 3 روتینام  ( روتینام

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

575512122lgmp410lg هحفص 119)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ناریا5755151 تخاس   GDM-245LN لدم سالپ  یج  یفیک  لداعم  چنیا  هحفص 119)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

یتعنص5755345 روتینام  هحفص 33)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریغ5755429 رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  .تسویپ  لیاف  قباطم  ماس   LED روتینام
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

هحفص 119) روتینام  ( روتینام

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

تکارب5755443 - هناخ یرتاب 4 رژراش  - یژراش یملق  یرتاب  - میس یب  دروبیک  - میس یب  سوم  -HDMI لباک
مالعا تمیق  یرتم  لاووئدیو 2 لباک  -43 روتینام

هحفص 119) روتینام  ( روتینام

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

روتینام5755653 دیرخ  هحفص 119)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک5755733 تاعطق  هحفص 119)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یناشن5755882 شتآ  موف  باترپ  روتینام  هحفص 119)لزان  روتینام  ( روتینام

یگنر یگنر گنیدک   گنیدک یریوصت   یریوصت نوفیآ   نوفیآ لنپ   لنپ وو   راد   راد هظفاح   هظفاح یریوصت   یریوصت نوفیآ   نوفیآ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 163163
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دشاب5755885 یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف  .تاقلعتم  اب  هحفص 119)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم5755892 یگدروخ و  پول  یگدروخ ، یاه  هحفص 119)نپوک  روتینام  ( روتینام

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

5756016NEW fc1400 لدم تنویاب  یناپمک  گنیروتینام  لاتف  US هحفص 119)پورپ روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5756058 رنکسا -  روتینام  هحفص 119)سیک  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5756198 هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 33)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5756272 هداد و  زکرم  هکبش و  گنیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 22)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یگنر5756415 گنیدک  یریوصت  نوفیآ  لنپ  راد و  هظفاح  یریوصت  نوفیآ  هحفص 119)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردانب5754702 ( cctv  ) هتسبرادم یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هحفص 20)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5755266 کرادم  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 82)هاگتسد و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ادص5755472 طبض  تیلباق  اب  هتسبرادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هعسوت5755840  ) ناتسا هلغ  لک  هرادا  یاهنامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
تسویپ یاهلیاف  قبط  هکبش )

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5754625 طیارش  قبط  ینارمع  یاه  هژورپ  تیریدم  هحفص 22)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5754675network management هحفص 93)رورس )  nvrnvr

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

لاوریاف5754723 سنسیال  هحفص 22)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاتوک5754991 کنیل  دیلوت  هحفص 22)لوژام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5754992( هلاس کی  ) روتساپ یاه  هنماد  یارب   ssl هلاسکی هحفص 22)همانیهاوگ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رارقتسا5755005 یزاس و  هدایپ  ، سیباتید هیهت  تاعالطا ،  دورو  یروآ و  عمج  لیلحت ،  هیزجت و 
رازفا مرن  زا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  ، RBیسرزاب آ متسیس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتنژ5755403 سویپملوا و  صوصخم  هباشم  دک  ناریا  طبار  اب  هارمه  ویراک  رازفا  هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتکاف5755417 شیپ  ندومن  همیمض.هباشم  دک  ناریا.لاوریاف  هاگتسد  هلاسکی  سنسیال  دیرخ 
.تسویپ مئامض  ساسا  رب  دیرخ  حرش.تسیمازلا 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم5755756 شزومآ  هدش و  مامت  یاهب  متسیس  هارمه  هب  زرویار  یرادباسح  هحفص 22)جیکپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش5756177 هعومجم  یبناج  تازیهجت  هنایار و  رازفا  مرن  هکبش ،  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5756228On طخرب (  ریواصت  لاسرا  یرادهگن WIM و  ینابیتشپ و  ریمعت ,  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
 ( مالعتسا 1401-39 نارهت (  نادمه –  روحم  تکرح  نیح  نیزوت  هناماس  زا   ( Line

هحفص 70) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5756235(MDaemon  ) کینورتکلا تسپ  رازفا  مرن  هحفص 22)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5756238 سوریو  یتنآ  هلاسکی  هحفص 22)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5756272 هداد و  زکرم  هکبش و  گنیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 22)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اوتحم5756352 هئارا  یاه  رازفا  مرن  هدننک  نیمات  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و 
Smartperform,Watchout

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

تلو5755103 ولیک  یاه 400  تسپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5755563 بابح  یریوصت poe و  تراظن  هحفص 70)نیبروددیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   EPSON یتراجت مان   EB-E10 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000276 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-E10 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا و  تخادرپ.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122069-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     EPSONEPSON  یتراجت یتراجت مان   مان   EB-E10EB-E10 لدم   لدم اتید   اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع 164164
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5754860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 4 دادعت تسازایندروم   PT-VX610L لدمژوتکژورپوئدیو هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093805000005 زاین :  هرامش 

مالیا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دزی متسیس  ردص  هدنزاس  عجرم   NEC یتراجت مان   V32X لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ادعب تروص  نیاریغرد  دنیامندیق  روتکاف  شیپرد  دنراد  هدوزفا  شزرا  هچانچ  ار  هدراو  یداهنشیپ  غلبم  میدنمشهاوخ  مرتحم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  هدنرب  تکرشو  دوشیمن  هتفریذپ 

6931177143 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  باجنکناب  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227126-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227136-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

ربتعم5754572 یتناراگ  اب   EPSON یتراجت مان   EB-E10 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  هحفص 133)5  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

هاگتسد5754860 4 دادعت تسازایندروم   PT-VX610L لدمژوتکژورپوئدیو هباشمدک  هحفص 133)ناریا  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

تکارب5755443 - هناخ یرتاب 4 رژراش  - یژراش یملق  یرتاب  - میس یب  دروبیک  - میس یب  سوم  -HDMI لباک
مالعا تمیق  یرتم  لاووئدیو 2 لباک  -43 روتینام

هحفص 119) روتینام  ( روتینام

هاگتسد هاگتسد 44 دادعت دادعت تسازایندروم   تسازایندروم   PT-VX610LPT-VX610L لدمژوتکژورپوئدیو   لدمژوتکژورپوئدیو هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 165165

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

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

زا 134 ھحفص 134 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8sxq75n59arne?user=37505&ntc=5754860
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5754860?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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