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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 30

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

140 1140 1 رهم   رهم   1818 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7272))

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

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

زا 76 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 41

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( 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 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1390369 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/7/17  زا  دانسا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5768514 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  طبترم " کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یلم و  هسانش  یراجت و  ریغ  تاسسؤم  اه و  تکرش  تبث  هناماس  یحارطزاب  هعسوت و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن هیهت  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  ار  دوخ 

ینابیتشپ دیلوت  یاه  هنیمز  رد  هبتر 1  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هیدأت  یاراد  طیارش و  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دیآ و ...  یم  لمع  هب  توعد  ربتعم  یهاوگ  رابتعا و  یاراد  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن 

کالما دانسا و  تبث  نامزاس  هرامش 3  نامتخاس  رهش ، کراپ  یلامش  علض  شخب  ضایف  دیهش  نابایخ  ینیمخ ، ماما  نادیم  نارهت ، تاداهنشیپ : لیوحت   :: سردآ سردآ
یهافر ینف و  تامدخ  ینابیتشپ ،  لک  هرادا  هناخریبد  متشه ، هقبط  روشک ،

شخب ضایف  نابایخ  رهش  کراپ  یلامش  علض  رد  عقاو  مراهچ  هقبط  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  داتس  هرامش 3  نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :

:: 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

سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  رواشم  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4-3-1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/7/17  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 10عبنم ات  رثکادح   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768542 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رد  GIS تاعالطا دورو  تشادرب و  عوضوم  اب  رواشم  یسدنهم  تامدخ  زا  هدافتسا  تهج  رواشم  یاه  تکرش  یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  شارگو  زوا  ناتسرال ، یاه  تیریدم  یظافحتسا  هزوح 

اب دادرارق  دقع  تیحالص و  دجاو  نارواشم  تهج  رواشم  یاه  تکرش  یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  سراف  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش 
.دنیامن مادقا  قوف  تایلمع  یارجا  تهج  هدنرب  رواشم  تکرش 

دشاب یم  سراف  ناتسا  شارگ  زوا و  ناتسرال ، یاه  ناتسرهش  حطس  رد  : هزورپ یارجا  لحم 

.تسا یمازلا  هس  هبتر  لقادح  اب  ورین  هتسر  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرواشم  تامدخ  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 32318617-071 و تاکرادت  روما  سراف -  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  اردصالم  نیطسلف و  لصافدح  لدعم  نابایخ  زاریش   :: سردآ سردآ

071-32317869

:: نفلت :: www.farsedc.ir - www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طبترم طبترم کینورتکلا   کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   وو   یلم   یلم هسانش   هسانش وو   یراجت   یراجت ریغ   ریغ تاسسؤم   تاسسؤم وو   اهاه   تکرش   تکرش تبث   تبث هناماس   هناماس یحارطزاب   یحارطزاب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 11

GISGIS تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تشادرب   تشادرب عوضوم   عوضوم اباب   رواشم   رواشم یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج رواشم   رواشم یاه   یاه تکرش   تکرش ناونع : : ناونع 22

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارگراک هافر  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky Endpoint Security هلاس ود  رب  راک  دادعت 11000  هب  یکسرپسک  سوریو  دض  سنسیال )  ) یرادرب هرهب  زوجم  ینابیتشپ  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تهج  Kaspitifsky EmiEtrldier Systemis stcurity هلاس ود  یربراک  دادعت 4200  یراک و  یاه  هاگتسیا  اهرورس و  تهج   for Business Advanced

زادرپدوخ یاه  هاگتسد 

نیمضت نارگراک -  هافر  کناب  سیدرپ  هبعش  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 200.000  یبتک -  همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یکناب  همان  تنامض  ای  قوف  باسح  هب  دقن  هجو  تروص  هب  لایر   6.250.000.000

یسانشراک هورگ  مجنپ ، هقبط  نارگراک ، هافر  کناب  نامتخاس  کالپ 152 ، سراپ ، ناتسرامیب  یوربور  زرواشک ، راولب  نارهت ، : سردآ هب  کناب ، تاکرادت  هرادا   :: سردآ سردآ
تاصقانم

مود هقبط  کالپ 2584 ، کنو ،  نادیم  زارت  ناپ  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، رد  عقاو  کناب  ینابیتشپ  روما  مرتحم  ریدم  رتفد  رد  تالماعم  نویسیمک  ییاشگزاب 

:: 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

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/17  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم :: 1401/08/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769124 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  طیارش  یبنلا و  تاصخشم  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  هبترم "  کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یونعم و  تیکلام  هناماس  یحارط  زاب  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیهت تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  تاررقم  ساسا  رب  یا و  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هام  نانم  دانسا 

.دیامن

یرتشم شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  یاه  هنیمز  رد  هبتر 1  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

متشه هقبط  روشک  کالما  ودانسا  تبث  نامزاس   3 رهش نامتخاس  رهش  کراپ  یلامش  علض  شخب  ضایف  دیهش  ینیمخ خ  ماما  نادیم  نارهت  اه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
یهافر ینف و  تامدخ  ینابیتشپ  لک  هرادا  هناخریبد 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس ودود   ربرب   راک   راک   1 10001 1000 دادعت   دادعت هبهب   یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو دضدض   سنسیال ) ) سنسیال  ) ) یرادرب یرادرب هرهب   هرهب زوجم   زوجم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

هبترم هبترم کینورتکلا   کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   وو   یونعم   یونعم تیکلام   تیکلام هناماس   هناماس یحارط   یحارط زاب   زاب وو   هعسوت   هعسوت 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 76 ھحفص 6 
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ناریا فسینوی  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

95921 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: Oct-22-13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

procurement-notices.undp.org :: عبنم :: Sep-22-22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UNDP Start-It-UP’: Empowering the Start-up Ecosystem یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: bid.ir@undp.orgسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003131000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769173 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  نآ  اب  طبترم  کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یونعم و  تیکلام  هناماس  یحارطزاب  هعسوت و  دراد  رظن  رد  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  زا  یکی  هب  یا  هلحرم  ود  هصقانم 

روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هناماس یحارطزاب  هعسوت و  رازفا -  مرن  تاعالطا -  یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,066,665,900 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/11/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

UNDP Start- I t-UP’ : Empowering the Start-up EcosystemUNDP Start- I t-UP’ : Empowering the Start-up Ecosystem ناونع : : ناونع 55

طبترم طبترم کینورتکلا   کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   وو   یونعم   یونعم تیکلام   تیکلام هناماس   هناماس یحارط   یحارط زاب   زاب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 66

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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رهشون یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092572000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769187 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشون  رهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآو   GIS ییایفارغج هداد  هاگیاپ  داجیا  کالما –  یزیمم  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  رهشون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یربراک ژاساپ ،  ، یدحاو دنچ  یراجت  یدحاو ،  کت  یراجت   ) فانصا ...و ، ) نامتراپآ  یدحاو و  کت  ریاب ، یضارا   ) کالما یزیمم  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
قباطم یدعب  هس  لدم  ییاوه و  هشقن  هیهت  ییایفارغج ،  هداد  هاگیاپ  داجیا  رباعم – و  یتامدخ و )...   ، GIS رهشونرهش یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآو  یرادا 

تسویپ  هب  هدیازم  دیدجت  طیارش  هچرتفد 
38,500,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,925,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم  دیدجت  هچرتفد  قباطم  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/10/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشون یرادرهش  دادرخ ،  نابایخ 15  رهشون ،  ناردنزام ،   ، 4651767544 یتسپ :  دک  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرازفا5769013 تخس  یرازفا و  مرن  یاهشخب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،  تامدخ  ماجنا 
رلیوب لرتنک  متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ءاقترا  هب  طوبرم 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کالما کالما یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 :

زا 76 ھحفص 8 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5   P/F ACTUATOR ROTORK کروتور روتیوچکا  یکدی  تاعطق  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 P/F ACTUATOR ROTORK کروتور روتیوچکا  یکدی  تاعطق  نیمأت  هرامش 9840260  هصقانم 
P/F ACTUATOR ROTORK کروتور روتیوچکا  یکدی  تاعطق  نیمأت  هرامش 9840360  هصقانم 

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

نفلت 9-07138403800 زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  زاریش   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: 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

زیربت یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10:30هرامش ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم تعاس 10:30عبنم  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت یرهش  راطق  کی  طخ  یلگ  لئا  هنایاپ  مود و  لوا و  یاهزاف  رد  گنیلانگنیس  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تیحالص یهاوگ  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون  ود  جرد  هنیزه  یعامتجا -  روما  راک و  لک  هرادا  زا  یراکنامیپ  روما  رد  ینمیا  ربتعم 

نامزاس نمهب  راولب 29  زیربت  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

04133290427 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04133290066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F ACTUATOR ROTORKP/F ACTUATOR ROTORK کروتور کروتور روتیوچکا   روتیوچکا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 88

گنیلانگنیس گنیلانگنیس متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99
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نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/010/م یهگآ یهگآ هرامش   1401/7/26هرامش  - 1401/7/16: نایاپ عورش و  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

torc.ir :: عبنم رثکادحعبنم لوا و  تبون  یهگآ  راشتنا  نامز  زا   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
ینف و داهنشیپ  یاه  تکاپ  تدوع  مود - تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  تفه 

خیرات 30/08/1401 یلام 

5769013 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مهن رلیوب  لرتنک  متسیس  ءاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ءاقترا  هب  طوبرم  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاهشخب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،  تامدخ  ماجنا  زا  تسا  ترابع 

هام تدم 12  یط  سنمیز ) رب  ینتبم  مهن (  رلیوب 

هبتر لقادح   ) یراکنامیپ ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  هک  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هیلک  - 540,000,000: هصقانم رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانیهاوگ راک و  ترازو  زا  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  ندعم )  تعنص و  هتشر  هبتر 5  ای  زاگ  تفن و  هتشر  رد   5

یشم و طخ  ندوب  اراد  دنشاب - یم  قیقد  رازبا  نویساموتا و  هنیمز  رد  صصخت  هبرجت و  یاراد  نینچمه  یروهمج و  تسایر  یاتفا  زکرم  زا   DCS تامدخ بصن 
تسا یمازلا  نامیپ  عوضوم  اب  بسانتم   HSE تیریدم ماظن 

اهنامیپ روما  قاتا 116  یتشهب ، دیهش  نامتخاس  ماع ،) یماهس   ) نارهت تفن  شیالاپ  تکرش  رهشرقاب ، هب  هدیسرن  مق ، میدق  هداج  یادتبا  نارهت ، یناشن   :: سردآ سردآ

43043و43042)  ) یلخاد  55901021-51 :: نفلت :: www.torc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

(43009  ) راگنرود هیدیئات   55209296 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تادهعت و ماجنا  ناوت  یبایزرا  ناوخارف  لوا - تبون  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یمومع هصقانم 

1401/07/17 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 128/ج/401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769118 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تحت یاهرهش  بآ  لاقتنا  طوطخ  نزاخم و  رود  هار  زا  لرتنک  یرتم و  هلت  متسیس  عماج  هناماس  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - لایر دروآرب 56.278.471.790  یسمش -  لاسکی  ارجا : تدم  لاس  کی  ارجا  تدم  اداکسا -) یرتم و  هلت  ) رازگ هصقانم  ششوپ 

- لایر نویلیم  غلبم 2  دانسا  دیرخ  هنیزه  لایر -  نیمضت 1.889.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب دحاو  نارهت -  ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  تلود -  نابایخ  تارادا  عمتجم  نیمارو -  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت .http://www.setadiran.ir) (http://www.tpww.ir)نفلت  ) :: تیاسبو تیاسبو
((http://www.nww.ir). (http://www.iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرن مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ءاقترا   ءاقترا هبهب   طوبرم   طوبرم یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاهشخب   یاهشخب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یحارط ،  ،  یحارط تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
رلیوب رلیوب لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس رازفا   رازفا

1010

بآبآ لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ وو   نزاخم   نزاخم رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک وو   یرتم   یرتم هلت   هلت متسیس   متسیس عماج   عماج هناماس   هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( اداکسا اداکسا وو   یرتم   یرتم هلت   هلت )) رازگ رازگ هصقانم   هصقانم ششوپ   ششوپ تحت   تحت یاهرهش   یاهرهش

111 1
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یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

کرتا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 10   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( - ATC ONBOARD  ) راطق کیتاموتا  لرتنک  لناپ  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهاوگ تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  یکناب -  همانتنامض  لایر  نیمضت 6.160.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما 

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

:: 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

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

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

2001001494000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ATC Onboard  ) لاکیتپا روحم  رس  جنس  تعرس  هعطق  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ATC ONBOARDATC ONBOARD  ) ) راطق راطق کیتاموتا   کیتاموتا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

(( ATC OnboardATC Onboard  ) ) لاکیتپا لاکیتپا روحم   روحم رسرس   جنس   جنس تعرس   تعرس هعطق   هعطق دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1313
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زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005186000133 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769185 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب جرک  رد  رتمولیک  لوط 40  هب  بالضاف  هکبش  یوشتسش  یرتموئدیو و  بالضاف ,  زاجمریغ  باعشنا  هرقف  ییاسانش 200  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدجت ) )

زربلا  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بالضاف  هکبش  یوشتسش  یرتموئدیو و  بالضاف ,  زاجمریغ  باعشنا  ییاسانش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

5,941,437,680 یلام :  دروآرب 

لایر   297,071,884 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/10/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - کی هرامش  نامتخاس  زربلا -  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  نارمچ -  دیهش  راولب  یاهتنا  جرک -   ، 3158846869 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق رتفد 

:: 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

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / م ج / 133 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 19  ات  خیرات 1401/07/17  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشجنپ 

تورث  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 19  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769258 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 14:30   - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک رد  رتمولیک  لوط 40  هب  بالضاف  هکبش  یوشتسش  یرتموئدیو و  بالضاف ، زاجمریغ  باعشنا  هرقف  یئاسانش 200  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب

لایر  دروآرب 5.941.437.680  غلبم 
هام راک 8  یارجا  تدم 

تکرش  ) ورین ترازو  بالضاف  یروآ  عمج  یاه  هکبش  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  تیحالص  راهچ  هبتر  لقادح  یاراد  طیارش و  دجاو  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیمضت غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  روشک - )  بالضاف  بآ و  یسدنهم 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   297.071.884

:: سردآ سردآ

02632117150 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

رتمولیک رتمولیک   4040 لوط   لوط هبهب   بالضاف   بالضاف هکبش   هکبش یوشتسش   یوشتسش وو   یرتموئدیو   یرتموئدیو بالضاف ,  ,  بالضاف زاجمریغ   زاجمریغ باعشنا   باعشنا هرقف   هرقف   2 00200 ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 1414

4040 لوط   لوط هبهب   بالضاف   بالضاف هکبش   هکبش یوشتسش   یوشتسش وو   یرتموئدیو   یرتموئدیو بالضاف ، ، بالضاف زاجمریغ   زاجمریغ باعشنا   باعشنا هرقف   هرقف   2 00200 یئاسانش   یئاسانش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رتمولیک رتمولیک

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 76 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسیس هژورپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  هصقانم  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهاتسور رد  شتآ  ءافطا  هلباقم و  یریگشیپ ، هنیمز  رد  یزاس  تیفرظ  ییازفا و  یهاگآ  - 1: هژورپ نیوانع  یداهنشیپ  یاه  حرط  تفایرد  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوماه بالات  هیشاح 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هرامش 021-42761047 هب  ناتسیس  هژورپ  ینف  شخب   :: نفلت :: https://sistanproject.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

اهاه اتسور   اتسور ردرد   شتآ   شتآ ءافطا   ءافطا وو   هلباقم   هلباقم یریگشیپ ، ، یریگشیپ هنیمز   هنیمز ردرد   یزاس   یزاس تیفرظ   تیفرظ وو   ییازفا   ییازفا یهاگآ   یهاگآ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 76 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5768654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رابدور نموف -  تفش   - ارس هعموص  تشر   ) نالیگ زکرم  روحم  نالیگ  هقطنم  تارباخم  زکارم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

:: 01332132392 و 01332132370 نفلت :: www.GILAN.TCI.IR www.TCI.IR http://iets.mporg.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بو5768514 یلم و  هسانش  یراجت و  ریغ  تاسسؤم  اه و  تکرش  تبث  هناماس  یحارطزاب  هعسوت و 
طبترم کینورتکلا  یاه  سیورس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دورو5768542 تشادرب و  عوضوم  اب  رواشم  یسدنهم  تامدخ  زا  هدافتسا  تهج  رواشم  یاه  تکرش 
GIS تاعالطا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دادعت 576864411000 هب  یکسرپسک  سوریو  دض  سنسیال )  ) یرادرب هرهب  زوجم  ینابیتشپ  دیرخ و 
هلاس ود  رب  راک 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیلانگنیس5768647 متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  هحفص 8)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هبترم5769124 کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یونعم و  تیکلام  هناماس  یحارط  زاب  هحفص 5)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طبترم5769173 کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یونعم و  تیکلام  هناماس  یحارط  زاب  هحفص 5)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تارباخم تارباخم زکارم   زکارم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 76 ھحفص 14 
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003123000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768551 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  هیحان 1  ییانشور  یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  ظفح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا هیحان 2  ییانشور  یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  ظفح 

ناتسا نیگنس  همین  تالآ  نیشام  یزادنا  هار  ریمعت و 
ناتسا حطس  رد  رزودلب  ردول و  هاگتسد  نیگنس 4  تالآ  نیشام  یزاسزاب 

رواگنک دابا  دسا  نادمهروحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 

لایر   1,234,310,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادمه ناتس  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یمیهاربا  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابا  دسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم :: 1401/07/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768634 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروارب 11.565.813.017  جیخ -  هتالک  نالیج -  یمایم -  روحم  یاه  ولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 16.302.736.000  نالیج -  جزم -  یمایم -  روحم  رد  هار  یبناج  ظافح  بصن  هیهت و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

نیگنس  44 نیگنس تالآ   تالآ نیشام   نیشام یزاسزاب   یزاسزاب نیگنس - - نیگنس همین   همین تالآ   تالآ نیشام   نیشام یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت -- ییانشور ییانشور یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ظفح   ظفح ناونع : : ناونع
روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل رزودلب -  -  رزودلب وو   ردول   ردول هاگتسد   هاگتسد

1818

هار هار یبناج   یبناج ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت اهاه -  -  ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 76 ھحفص 15 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768693 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  ناتسرل  ناتسا  هار  یرارطضا  یراج و  یراهگن  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لاس 1401  ناتسرل  ناتسا  هار  یرارطضا  یراج و  یراهگن  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
327,047,760,000 یلام :  دروآرب 

لایر   12,540,955,200 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/11/7عبنم رابتعا   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768973 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ  ریگ  هبرض  هیاپ و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 33.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5769136(ATC ONBOARD  ) راطق کیتاموتا  لرتنک  لناپ  یکدی  تاعطق  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ناتسا ناتسا هار   هار یرارطضا   یرارطضا وو   یراج   یراج یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

لیردراگ لیردراگ ریگ   ریگ هبرض   هبرض وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ 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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراکعبنم زور  تدم 15  هب  رثکادح  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنبهار ددرت و  تیگ  یارجا  دیلوت و  هزوح  رد  لاعف  ناراکنامیپ  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هطوبرم  یاه  هژورپ  یارجا  زا  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یللملا نیب  یلخاد و  یمسر  عجارم  رگید  ای  کیتامروفنا  یلع  یاروش  یاه  همانیهاوگ  هئارا 

هرامش 563 یقرش  تشترز  نابایخ  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  یرادرهش   :: سردآ سردآ

84169574 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مشق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5768520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  مشق  ناتسرهش  یمالسا  یاروش  یرادرهش و  یا  هنایار  یاه  هکبش  زا  ینابیتشپ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091616000029 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  مشق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35220100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220100-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنبهار دنبهار وو   ددرت   ددرت تیگ   تیگ یارجا   یارجا وو   دیلوت   دیلوت هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف ناراکنامیپ   ناراکنامیپ یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 2222

یرادرهش یرادرهش یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GIS , SDI یناکم و تاعالطا  عماج  هناماس  هعسوت  یحارط و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000064 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تسویپ  یاه  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  وغل  هدننک  نیمات  ود  زا  رتمک  تروصرد  هدوب و  هدننک  نیمات  ود  هدننک  تکرش  لقادح 

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهیک و 6 هناماس  هاگتسد   2 نیران ( هکبش  تینما  هزاورد  ناهیک و  هکبش  تخاس  ریز  زاس  نما  هلاسکی  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( نیران هناماس  هاگتسد 

1101004068000217 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1402/08/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخ  دقعنم  هلاس  کی  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب   - یلخاد 172 هرامش 23344  لاؤس  تروص  رد  ددرگ -  یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GIS ,  SDIGIS  ,  SDI وو   یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا عماج   عماج هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2424

نیران نیران هکبش   هکبش تینما   تینما هزاورد   هزاورد وو   ناهیک   ناهیک هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز زاس   زاس نما   نما هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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 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

5768688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  یسمش  هام  یارب 7   LTE طابترا سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000220 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هناهام 7 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یتساوخرد  تادنتسم  تمیق و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تینما  رواشم  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000096 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/07/30 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب هناماس  نیمه  رد  یسررب  تهج  ناگدننک  نیمات  هیلوا  یبایزرا  مرف  رد  یتساوخرد  دراوم  هارمه  هب  لیمکت و  ارنآ  دانسا  تفایرد  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن

دشابیم مالعتسا  نیا  رد  تکرش  هب  زاجم  تسویپ  هاتوک  تسیل  رد  هدش  یفرعم  یاهتکرش  طقف 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LTELTE  طابترا طابترا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2626

تینما تینما رواشم   رواشم دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2727

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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

5768724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگیار ینابیتشپ  هام  کی  اه و  نامیپ  اهدادرارق و  عماج  رازفا  مرن  یزادنا  هار  شزومآ و  سنسیال ، لاقتنا  شورف و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000065 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یرادا  نویساموتا  یتاعالطا  کناب  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001162 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  یرادا  نویساموتا  یتاعالطا  کناب  یرادهگن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگیار ناگیار ینابیتشپ   ینابیتشپ هام   هام کیکی   وو   اهاه   نامیپ   نامیپ وو   اهدادرارق   اهدادرارق عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   شزومآ   شزومآ سنسیال ، ، سنسیال لاقتنا   لاقتنا وو   شورف   شورف ناونع : : ناونع 2828

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا یتاعالطا   یتاعالطا کناب   کناب یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2929

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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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون 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

5769126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یلیوزاگ یاهوردوخ  یور  رب  بصن  تهج   ) داپیس هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000398 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نوگراچ هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   DVD تلود )  یکینورتکلا  مالعتسا  یریگیپ و  هناماس  داپس (  سیورس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 17 دادعت : 

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

تسا .  هبابشم  دک  نرایا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم  هدننک  نمات  هدهع  هب  نایلاس  سیورس  بصن و  لمح  هنیزه 

09177638633 ناگزمره .  ناتسا  رد  تکرش  رتفد  یاراد  ای  ناگزمره  ناتسا  یموب 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک تخت  یلع 237  ماما  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دلج )  ) یکیتسالپ ید  یس  باق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000557 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یلع ع 237 ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایار ماقرا  رهم  تکرش  زا  یددع  ینوفلس 2  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  ید  یس   New Inter Change شور هب  یسیلگنا  نابز  شزومآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 3000 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ههام ** تخادرپ 6  ** ددع یکیتسالپ 3000 ید  یس  دلج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تلود تلود یکینورتکلا   یکینورتکلا مالعتسا   مالعتسا وو   یریگیپ   یریگیپ هناماس   هناماس داپس (  (  داپس سیورس   سیورس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3030

(( دلج دلج  ) ) یکیتسالپ یکیتسالپ یدید   یسیس   باق   باق ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: 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 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

5769367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یو  تیگ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نژرو 14 هب   3f45b4 هرامش هب  هبوصنم  متسیس  یرازفا  مرن  اقترا  -2

1201004658000002 زاین :  هرامش 
زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

 , ALs3/S2:MN3300 Gateway-1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 X IP User + 6920 Ip Phone 10

 X Mail Box 5
ALs1:SW Upgrade/X to version 14.0 For SYS ID 4A0F20-2

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: 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

وردوخ5768705 هب  بایدر  لاصتاروتالوگرددع  77- بایدر هاگتسد  103- ناگوان تیریدمرازفا  هحفص 41)مرن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرازفا یرازفا مرن   مرن اقترا   اقترا یتارباخم -  -  یتارباخم یویو   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ  G790 لعشم لرتنک  هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469000740 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نایناریا  زیهجت  اردص  هدنزاس  عجرم   scame یتراجت مان   V 24 ژاتلو  S81-T8004 لدم یناشنشتآ  قیرح  لرتنک  مالعا و  متسیس  هلر  لوژام  الاک :  مان 

نایناریا زیهجت  اردص  هدننک  هضرع 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزاگ  G790 لعشم لرتنک  هلر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیارفسا یتعنص  عمتجم  برد  لیوحت 

هزور هیوست 20 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتسم ویلسا و  تروص  هب  ناوت 520kw و  اب   vacon کرام اب  رترونیا  ریمعت  ناونع : 

14012086 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/10/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاگ یزاگ   G790G790 لعشم   لعشم لرتنک   لرتنک هلر   هلر ناونع : : ناونع 3333

رتسم رتسم وو   ویلسا   ویلسا تروص   تروص هبهب   وو     520520 kwkw ناوت   ناوت اباب     vaconvacon کرام   کرام اباب   رترونیا   رترونیا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3434

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RKP-1401159158-KM/G08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

korc.ir :: عبنم :: 1401/07/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

omron) controller  ) ملق کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: korc.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

نامرک قرب  عیزوت   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  یمامت  یتسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  .تسویپ  تادنتسم  قباطم  زاف  لرتنک  رپوس  لسوتف و  نامرف ، تعاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن لاسرا  مالعتسا  مامضنا  هب  لیمکت و  ار 

1101005380000066 زاین :  هرامش 
قرب عیزوت  هدننک :  رازگرب 

جاوما اویش  یتراجت  مان  ایسآ  جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  جاوما  اویش  هدنزاس  عجرم   AWB-20AC5 لدم یموجن  لصو  عطق و  رمیات  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ایسآ جاوما  اویش  هدنزاس  عجرم  ایسآ  جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   PSA-6A لدم ییانشور  لرتنک  رپوس  لسوتف  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ایسآ جاوما  اویش  هدنزاس  عجرم  ایسآ  جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   SMB-5P لدم رپوس  ژاتلو  یتظافح  هلر  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813774979 یتسپ :  دک  ردص ،  یسوم  ماما  نابایخ  ییاراد  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235250-086  ، 32224024-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242007-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

omron)  controlleromron)  controller  ) ) ملق ملق کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

زاف زاف لرتنک   لرتنک رپوس   رپوس وو   لسوتف   لسوتف نامرف ، ، نامرف تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 3636
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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 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   PEPPERL FUCHS یاهتراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003228 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ یسدنهم  رزخ  هدننک  هضرع  عجرم   PEPPERL+FUCHS یتراجت مان  روپاگنس  هدنزاس  روشک   KFD2-STC5-EX1.2O لدم راجفنا  دض  ریراب  الاک :  مان 

ددع 27 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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5769278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001928 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  Thales Rail Signalling Solutions GmbH هدنزاس عجرم  رامش  روحم  متسیس  دربراک   V 120-54 ژاتلو یارب  هطوحم  دحاو  کینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

سوداک نازاس  هار  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

دوخ ینف  تاداهنشیپ  اه  تکرش  ، الاک تفایرد  دات و  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ  نامز  ،، دشاب لخاد  دیلوت  دیاب  ناکما  تروصرد  تساوخرد  دروم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
71095069 .دش دنهاوخن  یسررب  تاداهنشیپ   ، ینف تاداهنشیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد.دننک  لاسرا  هناماس  رد  دیاب  لیاف  تروصب  ار 

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

71095069-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PEPPERL FUCHSPEPPERL FUCHS یاهتراک   یاهتراک ناونع : : ناونع 3737

رامش رامش روحم   روحم متسیس   متسیس دربراک   دربراک   VV  12 0120 -- ژاتلو  5454 ژاتلو یارب   یارب هطوحم   هطوحم دحاو   دحاو کینورتکلا   کینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک 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 13 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RTD دورو تراک  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لپوکومرت یدورو  تراک  -2

لسدول تراک  -3
راب یمگارفاید 0-10  راشفرتیمسنارت  -4

رتمیتناس 40 یلا جنر 0 رد  روانش  یوگاب  حطس  رتیمسنارت  -5
1101001609002542 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص ناماروا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6ES7414-2XG03-0AB0 لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوگاب یوگاب حطس   حطس رتیمسنارت   رتیمسنارت -- 55 راب   راب   00 -- 1010 یمگارفاید   یمگارفاید راشفرتیمسنارت   راشفرتیمسنارت -- 44 لسدول   لسدول تراک   تراک -- لپوکومرت  33 لپوکومرت یدورو   یدورو تراک   تراک -- RTD 2RTD 2 دورو دورو تراک   تراک -- 11 ناونع : : ناونع
رتمیتناس رتمیتناس 4040 یلا یلا 00 جنر   جنر ردرد   روانش   روانش

3939
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نادنورا 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 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SPARE PART FOR "EXPO" MINIPURGE SYSTEM MODEL:D258 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000585 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SPARE PART FOR "EXPO" MINIPURGE SYSTEM MODEL:D258SPARE PART FOR "EXPO" MINIPURGE SYSTEM MODEL:D258 ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 76 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qhjdkvvdg4yee?user=37505&ntc=5769312
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5769312?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5769319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هی هجوت  / دشابیم یرورض  تسویپ  قباطم  یلامو  ینف  داهنشیپ  قاصلا   / دشابیم هباشم  دکناریا  /3 ژاریت هب  shinkawa ملق 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرورض  مالعتسا  طیارش  طیارش 
1101092179000886 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 3 دادعت : 

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

نااسوم سانشراک   / دوش یم  دادرارق  دقع  هب  رجنم  زور  زا 30  شیب  لیوحت  نامز  هدنشورف / هدهع  هب  لمح  هنیزه  / یرابتعا تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153264789 - 06153183339

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4141
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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 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SERVECO SECTION MILL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002954 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وورس لرتنک  ویارد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وورس وورس لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 4242
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مهن 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 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل " .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - Detecting Tube تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب اب 95  ربارب  متیآ   3

1101097587000073 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

دامتعا ایرآ  رهم  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   GASTEC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 10   4LL لدم دیفلوس  نژوردیه  روتکتد  بویت  الاک :  مان 
بونج

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیکیفیترس هئارا.ددرگ  هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل " .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - Detecting Tube :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  الاک 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاگ5768595  G790 لعشم لرتنک  هحفص 22)هلر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.ددرگ  33 .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ افطل " " افطل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - Detecting TubeDetecting Tube ناونع : : ناونع
هتسب هتسب   9595 اباب   ربارب   ربارب متیآ   متیآ

4343
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک 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 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5768642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CPU300-6ES7318-3EL01-OABO وی یپ  یس  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609002544 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیت هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   6ES7 414-5HM06-0AB0 لدم  CPU PLC لوژام الاک :  مان 

شیک نیرآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -159-7-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/07/25هرامش  1401/07/16  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم ات 1401/07/25عبنم  1401/07/16  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768643 :: هرازه هرازه ات 1401/07/26دکدک    1401/07/26  - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاق رد  یتارباخم  هکبش  تاناکما  دقاف  طاقن  یارب  یصاصتخا  یاهحرط  سسکا  تازیهجت  لیوحت  شیامزآ و  یزادنا و  هار  بصن ،  هیهت ،  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EPC هژورپ

:: 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

CPU300-6ES7318-3EL01 -OABOCPU300-6ES7318-3EL01 -OABO ویوی   یپیپ   یسیس   -- 11 ناونع : : ناونع 4444

هکبش هکبش تاناکما   تاناکما دقاف   دقاف طاقن   طاقن یارب   یارب یصاصتخا   یصاصتخا یاهحرط   یاهحرط سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   شیامزآ   شیامزآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن هیهت ،  ،  هیهت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
EPCEPC  هژورپ هژورپ بلاق   بلاق ردرد   یتارباخم   یتارباخم

4545
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یمالسا یروهمج  یرازگربخ  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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  .دامن  یراذگ  تمیق  ار  تسویپ  تسیل  امتح  .تسویپ  تسیل  قبط   ID رب ینبم  نفلت  سیورس  یزادنا  هار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب سامت   09392772760

1101003718000045 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   Cisco Catalyst WS-C3750X-48PS لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09392772760 اب  .دامن  یراذگ  تمیق  ار  تسویپ  تسیل  امتح  .تسویپ  تسیل  قبط   ID رب ینبم  نفلت  سیورس  یزادنا  هار  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Voip نفلت .ددرگ  تسویپ  مالقا  زیر  هب  روتکاف  شیپ  امتح  .دیریگب  سامت 

1595633319 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  دابآ  فسوی  یهار  ود  لباقم  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82923120-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IDID  ربرب ینبم   ینبم نفلت   نفلت سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4646
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5768676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرسارس متفه  طخ  یرون  ربیف  طابترا  یعطق  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رک یارب 24   OTDR تست هلحرم  ود  رک و  لصفم 24  ددع  لماش 2 

هدوزفا شزرا  نودب  تمیق 
1101093023000607 زاین :  هرامش 

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

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( درانب هاچ   ) کتسب رهش  رتمولیک  رد 40  یعطق  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوزفا شزرا  نودب  تمیق 

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رکرک یارب  2424   یارب   OTDROTDR تست   تست هلحرم   هلحرم ودود   وو   رکرک   لصفم  2424   لصفم ددع   ددع   22 لماش   لماش یرسارس   یرسارس متفه   متفه طخطخ   یرون   یرون ربیف   ربیف طابترا   طابترا یعطق   یعطق عفر   عفر ناونع : : ناونع 4747
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یمالسا بالقنا  ینف  هدکشناد   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5768677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یمالسا  بالقنا  ینف  هدکشناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093704000014 زاین :  هرامش 

یمالسا بالقنا  ینف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ یاهتسیل  قبط  تنرتنیا  هکبش  مزاول  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  491 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یدمحا  سدنهم  یاقآ  هرامشاب 09126193452  لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1373636471 یتسپ :  دک  ملعم ،  نادیم  ملعم -  راولب  یدیعس -  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56945637-021  ، 66319946-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66319941-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5768686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم اضاقت  دروم   AC-DC هیذغت عبنم  یاراد   fibridge تنرتا ، تروپ  راهچ  هب   E1*4 لدبم ددع  ود  .دشاب  یم  یروس  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101001402000215 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ یرون  طابترا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  جیربیاف  یتراجت  مان  یکیرتکلا  یتارباخم و  هکبش  دربراک   FB-CHS لدم  E1 for Ethernet لدبم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  اضاقت  دروم   AC-DC هیذغت عبنم  یاراد   fibridge تنرتا ، تروپ  راهچ  هب   E1*4 لدبم ددع  ود  .دشاب  یم  یروس  دک  ناریا   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا هکبش   هکبش مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4848

AC-DCAC-DC  هیذغت هیذغت عبنم   عبنم یاراد   یاراد   fibridgefibridge تنرتا ، ، تنرتا تروپ   تروپ راهچ   راهچ هبهب     E1E1 ** لدبم  44 لدبم ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 4949
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ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5768721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا طیحم  یارب  ریگدزد  متسیس  لحارم  هیلک ی  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093021000003 زاین :  هرامش 

شوش هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
CTX-2021-M لدم | تنیوپ تنورف   | لزنم یتینما  مرالآ  الاک :  مان 

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

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریذپ ماجنا  لماک  تروصب  یلوصا  مزال و  یاهرادناتسا  اب  تسیاب  یم  تامادقا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6471773168 یتسپ :  دک  قداص ،  رفعج  ماما  راولب  یلامش  یرهش  نیمز  شوش  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42829984-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42824767-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم لنپ و  چپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001268 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   QUINTUM یتراجت مان   Port Patch Panel-24 لدم هنایار  هکبش   RJ11 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  ییادخدک  سدنهم  اب 88114440  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا طیحم   طیحم یارب   یارب ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس لحارم   لحارم هیلک  یی   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 5050

تاقلعتم تاقلعتم وو   لنپ   لنپ چپچپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Pigtail 0.9 mm / Sc Sm دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001269 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPP-SSCM3 لدم  m 3 لوط  Pigtail SC/PC MM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 7500 دادعت : 

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

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  ییادخدک  سدنهم  اب 88114440  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  لدم  قبط  **  WS-C2960X-48LPS-L ینف دک   ** چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001163 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 3 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تدم  هب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ.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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Pigtail 0 .9 mm / Sc SmPigtail 0 .9 mm / Sc Sm  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5252

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف لدم   لدم قبط   قبط ****   WS-C2960X-48LPS-LWS-C2960X-48LPS-L ینف ینف دکدک    **  ** چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 5353
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5769056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  قیقد  تاصخشم  اب  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001051000229 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   CN-050 لدم تروپ   USB 4 باه الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هربراک هب 160  هربراک  زا 60  اقترا  ناهیک - رورس  تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  هناماس  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
w لدم ناهیک  ربراک  لوژام  ددع  و 100 

1101001105001957 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایک  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب   W لدم هنایار  دنمشوه  نکوت  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

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

 - هربراک هب 160  هربراک  زا 60  اقترا  ناهیک - رورس  تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  هناماس  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
w لدم ناهیک  ربراک  لوژام  ددع  و 100 

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

61630200-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   USB 4USB 4 باه   باه ناونع : : ناونع 5454

لدم لدم ناهیک   ناهیک ربراک   ربراک لوژام   لوژام ددع   ددع   100100 وو   هربراک -  -  هربراک   160160 هبهب   هربراک   هربراک   6060 زازا   اقترا   اقترا ناهیک - - ناهیک رورس   رورس تنیالک   تنیالک تاطابترا   تاطابترا زاس   زاس نما   نما هناماس   هناماس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع
ww

5555
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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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 LEVEL TRANSMITTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دکناریا 

.دشابیم تسویپ  مالقا  حرش 
1101097847000058 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
WAGO هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WAGO یتراجت مان  لدم 333-750  ساب  یفورپ  هب  یجورخ  یدورو و  لوژام  لاصتا  یارب  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

ایسآ ورتپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312238-0773  ، 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

LEVEL TRANSMITTERLEVEL TRANSMITTER ناونع : : ناونع 5656
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مهن 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 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل " دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  هکبش - یفرصم  یکدی و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 308  ربارب  متیآ   10 .ددرگ هئارا 

1101097587000072 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-LR لدم  SFP Module هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل " دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  هکبش - یفرصم  یکدی و  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هلاس  کی  یتناراو  هلاس و  کی  یتناراگ  هرود  الاک و  لانیجروا  تیکیفیترس 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم طیارش و  قبط  ( دراد قرف  لدم  ظاحل  زا  طقف  دک  ناریا  روتبادآ ( هارمه  هب  **  FAP-431F ینف دک  تنیوپ * سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیاف 

1101004403001161 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAP4410N لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا تسویپ  طیارش  تیاعر.یراک  زور  تسیب  تدم  هب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ.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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SFP ModuleSFP Module هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5757

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متشه 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 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد میس  یب  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000160 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تامدخ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SEPURA یتراجت مان   STP 8X لدم  W 1 ناوت ییویدار  سناکرف  اب  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

دیدج گرا  یتارباخم 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
تامدخ هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   SEPURA یتراجت مان   STP 8X لدم  W 1 ناوت ییویدار  سناکرف  اب  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

دیدج گرا  یتارباخم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
هنازرف نازاس  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MOTOROLA هدنزاس عجرم   GP لدم یتسد  میس  یب  ریگدرگ  رواک  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

تاطابترا ماک  یتامدخ  ینابیتشپ و  هدننک  هضرع  عجرم   TAIT یتراجت مان   TPA-AN-003 لدم یتسد  میسیب  هعطق  نتنآ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ایوپ گنک  ردنب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ITC یتراجت مان  ویدار  دربراک   WH148 مولو الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HEMISPHERE یتراجت مان   S321+ GNSS Smart Antenna لدم  GPS/GNSS هدنریگ الاک :  مان 
انبم کتوئژ 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

SEPURA هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   SEPURA یتراجت مان   mAh 1400 نایرج تدش   STP8X راجفنا دض  یتسد  میس  یب  مویتیل  یرطاب  الاک :  مان 
ناتسزوخ طابترا  نیما  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 - - ویدار ویدار دربراک   دربراک   WH148WH148 مولو   مولو یتسد -  -  یتسد میسیب   میسیب هعطق   هعطق نتنآ   نتنآ  - - یتسد یتسد میس   میس یبیب   ریگدرگ   ریگدرگ رواک   رواک یتسد -  -  یتسد میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع
یتسد یتسد میس   میس یبیب   مویتیل   مویتیل یرطاب   یرطاب - -   GPS/GNSSGPS/GNSS هدنریگ   هدنریگ

5959
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

یرادرهش5768520 یا  هنایار  یاه  هکبش  زا  ینابیتشپ  هحفص 17)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5768646GIS , SDI یناکم و تاعالطا  عماج  هناماس  هعسوت  یحارط و  هحفص 17)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیران5768679 هکبش  تینما  هزاورد  ناهیک و  هکبش  تخاس  ریز  زاس  نما  هلاسکی  ینابیتشپ  هحفص 17)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5768688LTE طابترا هحفص 17)سیورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما5768701 رواشم  هحفص 17)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وردوخ5768705 هب  بایدر  لاصتاروتالوگرددع  77- بایدر هاگتسد  103- ناگوان تیریدمرازفا  هحفص 41)مرن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کی5768724 اه و  نامیپ  اهدادرارق و  عماج  رازفا  مرن  یزادنا  هار  شزومآ و  سنسیال ، لاقتنا  شورف و 
ناگیار ینابیتشپ  هام 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوش5768745 هئارا  روتکاف  شیپ  افطل   . یقاصلا لیاف  رد  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 48)مزاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5769126 ( تلود یکینورتکلا  مالعتسا  یریگیپ و  هناماس  داپس (  سیورس  رازفا  مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5769244( دلج  ) یکیتسالپ ید  یس  هحفص 17)باق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمگارفاید5769288 راشفرتیمسنارت  لسدول 4- تراک  لپوکومرت 3- یدورو  تراک  -RTD 2 دورو تراک  -1
رتمیتناس 40 یلا جنر 0 رد  روانش  یوگاب  حطس  رتیمسنارت  راب 5-  0-10

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

عمتجم5769313 یاه  نیبرود  یارب  زاین  دروم  هکبش  هحفص 48)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرازفا5769367 مرن  اقترا  یتارباخم -  یو  هحفص 17)تیگ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نز کمشچ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000093 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کتنامیا یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کتنامیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   RB15/16 لدم  GB 16 تیفرظ لوژام  یرومم  شلف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NB لدم تباث  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD150-CU3 کارتفیل یقرب  متسیس  یلصا  درب  دربراک  یلرتنک  عون  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  کرادم  ندوبن  تروص  رد.دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش دیق  سامت  هرامش  .ددرگ 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: 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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایدر لاصتاروتالوگرددع  77- بایدر هاگتسد  103- ناگوان تیریدمرازفا  مرن  - دنشابیم تمیق  نعت  تهج  یمالعا  یاهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یگمه  وردوخ  هب 

1101005111000110 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رصع ناماگشیپ  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  ناماگشیپ  یتراجت  مان  لرتنک  قاتا  ناگوان  تیریدم  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
تاطابترا

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

ادرف یسراپ  نازادرپ  هدیا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دیشدار  یتراجت  مان  هژیو  لدم  وردوخ  یا  هراوهام  بایدر  الاک :  مان 
هاگتسد 103 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
عجرم ناویات  هدنزاس  روشک   STANDARD ELECTRIC WORKSCO . LTD هدنزاس عجرم   SEW یتراجت مان   CBI 191 لدم رادم  هدننک  عطق  بایدر  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع 
هاگتسد 77 دادعت : 

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

لاصتا روتالوگر  ددع   77 دیرخ - بایدر هاگتسد  103 دیرخ - ناگوان تیریدم  رازفا  مرندیرخ  - دنشابیم تمیق  نعت  تهج  یمالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یگمه  وردوخ  هب  بایدر 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ هبهب   بایدر   بایدر لاصتاروتالوگرددع   لاصتاروتالوگرددع 7777-- بایدر بایدر هاگتسد   هاگتسد 103103-- ناگوان ناگوان تیریدمرازفا   تیریدمرازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 6161
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  یسرجوین /  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000327 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قرش نامیس  یاه  هدروآرف  تکرش  یدنب  هتسب  دقاف   cm 80 عافترا  300x110 cm داعبا حلسم  ریغ   A پیت یسرجوین  لودج  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1463-1469-1458

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شاخ -- نادهاز روحم  رد  گنجد  زیخ  هثداح  هطقن  عفرو  حالصا  تهج  ینمیا  تازیهجتو  میالعو  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000414 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502000602   40x40 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  شلف  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

یلوچنس یاقآ   05433513768 :: 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ یسرجوین /  /  یسرجوین لودج   لودج ناونع : : ناونع 6262

زیخ زیخ هثداح   هثداح هطقن   هطقن عفرو   عفرو حالصا   حالصا تهج   تهج ینمیا   ینمیا تازیهجتو   تازیهجتو میالعو   میالعو ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ مالعتسا  قباطم  اهروحم   ) لاس 1401 مود )  زاف   -) هار هیشاح  سرادم  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000113 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضماو  رهم  پو   ، ب  ، فلا لوادجو  ءاهب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233317-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401/07/14 خروم مالعتسا 1605  قباطم  لایر   5.000.000.000 رب غلاب  یابتعااب  شرف  کولبو  لودج  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091691000006 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نارکبریپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تبرت زاس  نتب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  35x50 cm داعبا یدنق  هلک  لودج  الاک :  مان 

ددع 1200 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ناهج فصن  هزوریف  نازاس  نردم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 4 تماخض  40x40 cm داعبا ینتب  شوپفک  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1401/07/14 خروم مالعتسا 1605  قباطم  لایر   5.000.000.000 رب غلاب  یابتعااب  شرف  کولبو  لودج  یارجاو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8454139174 یتسپ :  دک  کالپ 101 ،  - یرهطم نابایخ  - نارکبریپ - ناجروالف - ناهفصا ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222947-031  ، 37222946-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222947-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم اهروحم   اهروحم  ) ) 140 1140 1 لاس   لاس مود )  )  مود زاف   زاف  -)  -) هار هار هیشاح   هیشاح سرادم   سرادم یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 6464

شرف شرف کولب   کولب وو   لودج   لودج یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 76 ھحفص 45 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مواقم  تانبرک  یلپ  هغیت  اب  یقرب  هرکرک  بصن  تهج  بعش  هناهد  تاصخشم  داعبا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

1201001530000047 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

.ددرگ رکذ  یلک  تروص  هب  تمیق  - 
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یموب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک 

هدننک نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  یاه  هنیزه  هیلک  لقن و  لمح و  هنیزه  حلاصم ، هیلک  هیهت 
.دامرف لصاح  سامت  یهاشناریم  سدنهم  هرامش 08338254627  اب  ماهبا  هنوگ  ره  تروص  رد 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: 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

مواقم مواقم تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هغیت   هغیت اباب   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 76 ھحفص 46 
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  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 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  یا .  هرکرک  یاهبرد  روتوم  کینورتکلا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004199000019 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یژایلآ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB SACE هدنزاس عجرم   SANT 7902 لدم درون  دنتسا  روتوم  رترونکولکیس  یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ناریا
ددع 1 دادعت : 

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

هرامش 09178050772 هب  یزوریف  یرون  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  دشابیم . یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت 

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: 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

زاریش هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تیروکس  ییوشک  یا  هشیش  برد  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004019000072 زاین :  هرامش 

زاریش ود  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیوزق هشیش  هدنزاس  عجرم   mm 10 تماخض دیفس  هداس  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ ییاتو  راکمامتا  زا  سپ  تخادرپ  تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیاسوو  راک  رازباو  یناسنا  یورینو  لمح  هنیزه  دشاب  تسویپ  لیاف  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  ههام  2

7194648454 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  هرادا  - 16 هچوک  - نارمچ دیهش  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32282001-071  ، 36479011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36479025-071 :: 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

یایا هرکرک   هرکرک یاهبرد   یاهبرد روتوم   روتوم کینورتکلا   کینورتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 6767

تیروکس تیروکس ییوشک   ییوشک یایا   هشیش   هشیش برد   برد ناونع : : ناونع 6868

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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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  ددع  دادعت 240  هب  دیلک  یاراد 5  یواگ  هلک  تلو  یقرب 12  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091525000130 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  کیتاموتا  رد  دربراک   V 12 یقرب لفق  الاک :  مان 
ددع 240 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهاوخن هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  اهب  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  افطل 

دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  یم  تمیق  هئارا.دش 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: 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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یواگ یواگ هلک   هلک تلو   تلو   1212 یقرب   یقرب لفق   لفق ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 76 ھحفص 48 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454739 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/26هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید بصن  هیاپ ی  اب  هارمه  نیبرود  ظفاحم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید بصن   بصن هیاپ  یی   هیاپ اباب   هارمه   هارمه نیبرود   نیبرود ظفاحم   ظفاحم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 76 ھحفص 49 
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راهباچ یلع ع  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یاه  لیاسو  اب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093138000139 زاین :  هرامش 

راهباچ ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  ار  طابترا  تاعالطا و  یروانف  یتینما و   ، یتظافح یاه  متسیس  یارجا  تهج  مزال  یاه  زوجم  تسیابیم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
054-35336677 یزب : یاقآ  یریگیپ  لوئسم 

9971943311 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  رنهاب -  راولب  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35333012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35333012-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییابطابط همالع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هئارا  روتکاف  شیپ  افطل   . یقاصلا لیاف  رد  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  مزاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030600000116 زاین :  هرامش 

ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   M300P لدم هکبش  تحت  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  روتکاف  شیپ  افطل   . یقاصلا لیاف  رد  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  مزاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44737554-021  ، 44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: 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 لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه لیاسو   لیاسو اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

دوش دوش هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افطل   افطل  . . یقاصلا یقاصلا لیاف   لیاف ردرد   تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مزاو   مزاو ناونع : : ناونع 7272
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دزی قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیتوبوم ینوریب  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004211000020 زاین :  هرامش 

دزی قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

ماسرف عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  داریهاص  یتراجت  مان   SaHirad Supply Camera SC08 لدم  A 10 نایرج تدش  هتسب  رادم  نیبرود   usb لوژام الاک :  مان 
نایک داریه  کینورتکلا 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  سکیتوبوم  ینوریب  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916744998 یتسپ :  دک  هچوک 41 ، )  ) رون مایپ  هاگشناد  بنج  هچوک  وجشناد  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251812-035  ، 38254812-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254557-035 :: 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

دهشم یسودرف  هاگشناد   :: 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 17 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیتوبوم سکیتوبوم ینوریب   ینوریب نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

IPC2 125LR3-PF40M-IPC2 125LR3-PF40M- لدم   لدم   unvunv  کرام کرام هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   IPC323LR3-VSPF28-FIPC323LR3-VSPF28-F لدم   لدم   unvunv  کرام کرام هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
IPC6222ER-X30-BIPC6222ER-X30-B لدم   لدم   unvunv  کرام کرام هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   DD

7474
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IPC323LR3-VSPF28-F لدم  unv کرام هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IPC2125LR3-PF40M-D لدم  unv کرام هتسب  رادم  نیبرود 

IPC6222ER-X30-B لدم  unv کرام هتسب  رادم  نیبرود 
1101091579000281 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC323LR3-VSPF28-F لدم لسکیپاگم  ماد 3  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2125LR3-PF40M-D لدم لسکیپاگم  تلاب 5  یراوید  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

عجرم  UNV یتراجت مان   IPC6222ER-X30-B لدم لسکیپاگم  ماد 2  دیپسا  موز  تیلباق  اب  ینوریب  طیحم  یشخرچ  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دنیارف  هدنشورف - اب  هاگشناد  ات  عوجرم  ای  دات و  لیوحت و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  لیوحت 20  زا  سپ  تخادرپ  ربتعم - یتناراگ  یاراد 

سامت 05138802248 هب  زاین  تروص  رد 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802248-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: 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

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

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

زا 76 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pmxmyhcknmdlz?user=37505&ntc=5768769
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5768769?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 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000337 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   2 020 هیوست   هیوست دوش   دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 7575
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لیبدرا ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یاه  نیبرود  یرادهگن  رما  رد  ینف  تراظن  یقرب و  تاسیسات  یرادهگن  تاریمعت و  سیورس و   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب لیبدرا  ناتسا  یموب  ناگدننک  تکرش  *

1101003817000005 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5617134511 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  اراتسآ -  هب  لیبدرا  هداج  رتمولیک 13  لیبدرا - لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823793-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33823806-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن رما   رما ردرد   ینف   ینف تراظن   تراظن وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7676

عمتجم عمتجم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7777
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ لیاف  قبط  دابانگ  یلاع  شزومآ  عمتجم  یاه  نیبرود  یارب  زاین  دروم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000040 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-T لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
یداحتا دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   DELTA LINK یتراجت مان   ANTENA 31DB لدم لاتیجید  هدنریگ  نتنآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 015  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
اتیپوس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 70014   50x60x58 cm داعبا  cm 60 قمع تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

راگن هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 13 زیاس یسکلف  یقرب  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   CAM BOX AHP-C01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

بایهر هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  هنایار  بایهر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MHz 600 سناکرف  SXT SQ Lite لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
زربلا هنایار 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

عجرم کاترف  رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   NETLAND یتراجت مان  نتراک   UTP لدم  m 305 لوط  CAT6 سپ کولف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع 

نتراک 4 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   NETLAND یتراجت مان   G2402-PS لدم تروپ  راهچ  تسیب و  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد 

هدننک نیماتاب  لاسرا  لمح و  هنیزه 
سانشراک دات  لیوحت و  خیرات  زا  یراکزور  20 رثکادح تخادرپ 

هداز لیعامسا   09387551882

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254413-051 :: 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
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

یاهحرط5768643 سسکا  تازیهجت  لیوحت  شیامزآ و  یزادنا و  هار  بصن ،  هیهت ،  تامدخ 
EPC هژورپ بلاق  رد  یتارباخم  هکبش  تاناکما  دقاف  طاقن  یارب  یصاصتخا 

هحفص 30) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تنیوپ5769309 هحفص 30)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

دنبهار5768623 ددرت و  تیگ  یارجا  دیلوت و  هزوح  رد  لاعف  ناراکنامیپ  یبایزرا  یاهمتسیسییاسانش و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سراف ناتسا  زاگ  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 07 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5768558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیتسا لیتسا جنسراشف   جنسراشف راجفنا - - راجفنا دضدض   میسقت   میسقت هبعج   هبعج یتعنص -  -  یتعنص جنسامد   جنسامد  - - قیرح قیرح دضدض   ونان   ونان قیاع   قیاع  - - گنس گنس مشپ   مشپ یایا   هلول   هلول قیاع   قیاع  - - قرب قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع
یقرب یقرب ریش   ریش یراوید -  -  یراوید ژافوش   ژافوش جیکپ   جیکپ دربراک   دربراک هلعش   هلعش روسنس   روسنس یتعنص -  -  یتعنص

7878
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 . تسویپ مالعتسا  لیاف  تاصخشم  قبط  ملق )  دادعت 21   ) هاگتسیا رتیه  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یتساوخرد  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

1101092586000206 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهلباک هدنزاس  عجرم   m 1000 هرقرق  PVC قیاع سنج   2x2/5 NYY-RM دک  2x2/50 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   NYY-RM قرب لباک  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم 

هرقرق 50 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ایسآ هرابرس  مشپ  کنیرش  هتسب   mm 25 تماخض  in 2\1 زیاس گنس  مشپ  یا  هلول  قیاع  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نارهت نفونان  ششوپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   kg 3/8 نلاگ قیرح  دض  ونان  قیاع  الاک :  مان 

نلاگ 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

الیا سراپ  یناگرزاب  یتامدخ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HERTH یتراجت مان   PT100 لدم یتعنص  جنسامد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زوریپ لامش  یزاس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   EJB10 ینف هرامش  راجفنا  دض  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

تعنص ناگنس  هدننک  هضرع  عجرم   SANGAN یتراجت مان   mm 63 لوط  PG18 A لدم یتعنص  لیتسا  مامت  جنسراشف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
تعنص ناگنس  هدننک  هضرع  عجرم   SANGAN یتراجت مان   mm 100 لوط  PG13-DPG لدم یتعنص  لیتسا  جنسراشف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ایسآ زاگ  ارگآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  ارگآ  یتراجت  مان   victoria لدم یراوید  ژافوش  جیکپ  دربراک  هلعش  روسنس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   CASTEL یتراجت مان  یتعنص  هناخدرس   in 2\1 یقرب ریش  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   CASTEL یتراجت مان  یتعنص  هناخدرس  یقرب 3\8  ریش  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

 . تسویپ مالعتسا  لیاف  تاصخشم  قبط  ملق )  دادعت 21   ) هاگتسیا رتیه  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یتساوخرد  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

.دشابیم تسویپب  الاک  یسرزاب  هنماد  مالعتسا و  طیارش  مالعتسا و  لیاف 
هارمه 09232078487 هرامش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

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

میسقت5768558 هبعج  یتعنص -  جنسامد   - قیرح دض  ونان  قیاع   - گنس مشپ  یا  هلول  قیاع   - قرب لباک 
ریش یراوید -  ژافوش  جیکپ  دربراک  هلعش  روسنس  یتعنص -  لیتسا  جنسراشف  راجفنا - دض 

یقرب

هحفص 13) قیرح  ( قیرح

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

یزاگ5768595  G790 لعشم لرتنک  هحفص 22)هلر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

حرش5768743 هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل " .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - Detecting Tube
هتسب اب 95  ربارب  متیآ  .ددرگ 3  هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و 

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادا5768721 طیحم  یارب  ریگدزد  متسیس  لحارم  هیلک ی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 30)هیهت ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراوید5768663 بصن  هیاپ ی  اب  هارمه  نیبرود  ظفاحم  هحفص 48)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5768731 لیاف  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یاه  لیاسو  اب  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش5768745 هئارا  روتکاف  شیپ  افطل   . یقاصلا لیاف  رد  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 48)مزاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سکیتوبوم5768767 ینوریب  نیبرود  هحفص 48)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرام5768769 هتسب  رادم  نیبرود   IPC323LR3-VSPF28-F لدم  unv کرام هتسب  رادم  نیبرود 
IPC6222ER- لدم  unv کرام هتسب  رادم  نیبرود   IPC2125LR3-PF40M-D لدم  unv

X30-B

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5769245 نیبرود  یرادهگن  رما  رد  ینف  تراظن  یقرب و  تاسیسات  یرادهگن  تاریمعت و  سیورس و 
هتسبرادم

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

عمتجم5769313 یاه  نیبرود  یارب  زاین  دروم  هکبش  هحفص 48)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  دورود -  ریت  متفه  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسرل ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و 

ناتسرل ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب - تسویپ  تسیل  قبط  هدش  هتساوخ  یالاک  - دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091806000042 زاین :  هرامش 

دورود ریت  متفه  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
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 : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب - تسویپ  تسیل  قبط  هدش  هتساوخ  یالاک  - دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881657848 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  یادهش  ناتسرامیب  ریت  تفه  نادیم  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43224051-066  ، 43224050-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43224054-066 :: 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

روتکاف5768852 شیپ  دشاب - تسویپ  تسیل  قبط  هدش  هتساوخ  یالاک  - دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ 
ددرگ همیمض 

هحفص 59) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشاب - - دشاب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ یالاک   یالاک -- دشاب دشاب یمیم   ههام   ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ ناونع : : ناونع 7979

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریالم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون 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

5769318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیفیس  کراپ  یارسنامهم  تباب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  ینوریب 200  یامن  هره  یراک  رجآ  لگ و  رادحرط  رجآ  یارجا 

یشک  دنب  هارمه  هب  یلخاد  راوید  هداس  تروص  هب  هندب  یراک  رجا  یارجا 
یهگا  حرش  رد  یبوچ و ...  یاهریت  گنس و  نامیس و  هسام  رجا  یفرصم  حلاصم  هیلک 

1101050026000139 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  ریالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

انب لیمکت  یهدنایاپ و  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571718151 یتسپ :  دک  ریالم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ادهش  نابایخ  ریالم  - نادمه ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226061-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220143-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

هب5769318 هندب  یراک  رجا  یارجا   - رتم ینوریب 200  یامن  هره  یراک  رجآ  لگ و  رادحرط  رجآ  یارجا 
یشک دنب  هارمه  هب  یلخاد  راوید  هداس  تروص 

هحفص 60) دنب  ( دنب هار   هار

(( 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

دنبهار5768623 ددرت و  تیگ  یارجا  دیلوت و  هزوح  رد  لاعف  ناراکنامیپ  یبایزرا  یاهمتسیسییاسانش و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هارمه هارمه هبهب   یلخاد   یلخاد راوید   راوید هداس   هداس تروص   تروص هبهب   هندب   هندب یراک   یراک رجا   رجا یارجا   یارجا  - - رتم رتم   2 00200 ینوریب   ینوریب یامن   یامن هره   هره یراک   یراک رجآ   رجآ وو   لگلگ   رادحرط   رادحرط رجآ   رجآ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یشک یشک دنب   دنب

8080
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000047 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 

اران
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تسیمازلا نآ  دافم  تیاعر  هعلاطم و  هدوب و  تسویپ  الاک  تاصخشم  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دادعت 576864411000 هب  یکسرپسک  سوریو  دض  سنسیال )  ) یرادرب هرهب  زوجم  ینابیتشپ  دیرخ و 
هلاس ود  رب  راک 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5768889DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant هحفص 62)رورس رورس  ( رورس

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

و5769073 هربراک -  هب 160  هربراک  زا 60  اقترا  ناهیک - رورس  تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  هناماس  لوژام 
w لدم ناهیک  ربراک  لوژام  ددع   100

هحفص 30) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

DL380 Gen10DL380 Gen10 لدم   لدم هنایار   هنایار   HPE ProLiantHPE ProLiant رورس   رورس ناونع : : ناونع 8181
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درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد لیوحت  (- اوه راشف  تبوطر و  ، امد یریگ  هزادنا  تیلباق  اب   ) MHB-3825D لدم یلاتیجید  رگال  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراک زور  تخادرپ 60 - سانشراکداتابدرکرهش

1101003935000200 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LAMBERECHT یتراجت مان  لدم 9566  یسانشاوه  هاگتسیا  یجراخ  روسنس  فورپ  رتاو  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
ابص قیقد  رازبا  یاه  متسیس  هدننک 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321655-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد لیوحت   لیوحت (-(- اوه اوه راشف   راشف وو   تبوطر   تبوطر ،، امد امد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تیلباق   تیلباق اباب    ) ) MHB-3825DMHB-3825D لدم لدم یلاتیجید   یلاتیجید رگال   رگال اتید   اتید ناونع : : ناونع
یراک یراک زور   زور 6060 تخادرپ   تخادرپ -- سانشراکداتابدرکرهش سانشراکداتابدرکرهش

8282

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

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

زا 76 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kxcx47q9gfppf?user=37505&ntc=5768781
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5768781?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم لماک  هدش  یساش  یکیناکم  لیس  هب  زهجم  رود  تاو 1500  ولیک  روتومورتکلا 37  اب  هلپوک  هقبط  ناریپمپ 8  پمپ  ورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WKL80

1101092921000649 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان  روانش  پمپ  ورتکلا  دربراک  ( PT 100(7A لدم یترارح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 18 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مج 4   ABG کپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000755 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   GEM 3000 لدم نوخ  زاگ  روزیلانآ  هاگتسد  روسنس  لرتنک و  درب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام باسح 2  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحایم -09169188922 و06134434142 

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدم لدم لماک   لماک هدش   هدش یساش   یساش یکیناکم   یکیناکم لیس   لیس هبهب   زهجم   زهجم رود   رود   15001500 تاو   تاو ولیک   ولیک روتومورتکلا  3737   روتومورتکلا اباب   هلپوک   هلپوک هقبط   هقبط   88 ناریپمپ   ناریپمپ پمپ   پمپ ورتکلا   ورتکلا ناونع : : ناونع
WKL80WKL80

8383

ددع ددع   44 مجمج     ABGABG کپکپ   ناونع : : ناونع 8484
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " 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

میسقت5768558 هبعج  یتعنص -  جنسامد   - قیرح دض  ونان  قیاع   - گنس مشپ  یا  هلول  قیاع   - قرب لباک 
ریش یراوید -  ژافوش  جیکپ  دربراک  هلعش  روسنس  یتعنص -  لیتسا  جنسراشف  راجفنا - دض 

یقرب

هحفص 13) قیرح  ( قیرح

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

5768781(- اوه راشف  تبوطر و  ، امد یریگ  هزادنا  تیلباق  اب   ) MHB-3825D لدم یلاتیجید  رگال  اتید 
یراک زور  تخادرپ 60 - سانشراکداتابدرکرهش هاگشناد  لیوحت 

هحفص 62) روسنس  ( روسنس

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

لیس5768931 هب  زهجم  رود  تاو 1500  ولیک  روتومورتکلا 37  اب  هلپوک  هقبط  ناریپمپ 8  پمپ  ورتکلا 
WKL80 لدم لماک  هدش  یساش  یکیناکم 

هحفص 62) روسنس  ( روسنس

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

ددع5768986 مج 4   ABG هحفص 62)کپ روسنس  ( روسنس

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

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: 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 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

5768983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس تکوس ،، ددع ددع 1010 نوکیلسریمخ نوکیلسریمخ تسد ، ، تسد کیکی   یایا   هراتسو   هراتسو نلآ   نلآ راچآ   راچآ تستس   ،، زیاس زیاس ودرد   ودرد کیراب   کیراب مدمد   وو   تسدربنا   تسدربنا ،، تسد تسد کیکی   یتشوگ   یتشوگ چیپ   چیپ تستس   ناونع : : ناونع
kvmkvm  چیئوسو چیئوسو سیکرواپ   سیکرواپ لباک   لباک ،، rj45cat6rj45cat6 هکبش هکبش تکوس   تکوس ،،catcat هکبش هکبش

8585
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، تسد کی  یا  هراتسو  نلآ  راچآ  تس  ، زیاس ودرد  کیراب  مد  تسدربنا و  ، تسد کی  یتشوگ  چیپ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
kvm چیئوسو سیکرواپ  لباک  ،rj45cat6 هکبش تکوس  ،cat هکبش تکوس  ، ددع 10 نوکیلسریمخ

1101003523000737 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP212EL لدم تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36BO03 لدم  m 1 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

هسراپ قرب  زیهجت  ورین  هدننک  هضرع  عجرم   NTBP یتراجت مان  یمرگولیک  نتراک  نوکیلیس  ریمخ  الاک :  مان 
مرگولیک 10 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   FOX یتراجت مان   FL0104 لدم  in 6 زیاس یزلف  کیراب  مد  الاک :  مان 

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

یدهم رازبا  ینابیتشپ  نیمات و  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  لدم 0204  هاتوک  یا  هراتس  راچآ  یا  هکت  رازبا 9  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
یفیلخ نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISHI TOOLS یتراجت مان   HQA-0008 لدم  T نلآ راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ناریا هواس  یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  رتویپماک  هیذغت  عبنم   mm^2 0/5 لباک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ایسآ رون  امن  هدننک  هضرع  عجرم  راتسا  یلاه  یتراجت  مان   AN601 دک وسراهچ  وسود و  یتشوگ  چیپ  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

رهم ناهج  نارایزام  هدننک  هضرع  عجرم  لاتوت   in 8 زیاس یدالوف 510  سنج  یتسد  تسدربنا  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم رظندم  زاین  یلک  حرش  نتم  هباشم و  هدش  لاعف  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  رازاب  کی  هجرد  یاهدنرب  زا  اهالاک 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  مرف  اب  قباطم  ددع  تلو 400  ریژآ 12  ددع و  گنیچیئوس 100  روتپادآ  ددع ،  گنیچیئوس 250  هیذغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا.تسویپ 

1101091525000131 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نژوا یتراجت  مان   GPS-1216 لدم  A 16 نایرج تدش   v 12 یجورخ ژاتلو   V 220 یدورو ژاتلو   w 200 ناوت تباث  گنیچیئوس   DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
امزآ کینورتکلا  نژوا  هدنزاس  عجرم  امزآ  کینورتکلا  نژوا  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا 

هاگتسد 750 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهاوخن هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  اهب  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  افطل 

دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  یم  تمیق  هئارا.دش 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: 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

نز5768510 کمشچ  غارچ  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تارباخم5768654 زکارم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  هحفص 14)یرادهگن  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5768667ID رب ینبم  نفلت  سیورس  یزادنا  هار  هحفص 30)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تسویپ5768874 لیاف  لدم  قبط  **  WS-C2960X-48LPS-L ینف دک   ** هحفص 30)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یا5768983 هراتسو  نلآ  راچآ  تس  ، زیاس ودرد  کیراب  مد  تسدربنا و  ، تسد کی  یتشوگ  چیپ  تس 
سیکرواپ لباک  ،rj45cat6 هکبش تکوس  ،cat هکبش تکوس  ، ددع 10 نوکیلسریمخ تسد ، کی 

kvm چیئوسو

هحفص 65) چیئوس  ( چیئوس

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

ددع5769071 تلو 400  ریژآ 12  ددع و  گنیچیئوس 100  روتپادآ  ددع ،  گنیچیئوس 250  هیذغت 
تسا هباشم  دک  ناریا.تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم 

هحفص 65) چیئوس  ( چیئوس

ناریا.تسویپ ناریا.تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف اباب   قباطم   قباطم ددع   ددع   400400 تلو   تلو   1212 ریژآ   ریژآ وو   ددع   ددع   100100 گنیچیئوس   گنیچیئوس روتپادآ   روتپادآ ددع ،  ،  ددع   250250 گنیچیئوس   گنیچیئوس هیذغت   هیذغت ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم دکدک  

8686
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5769306SFP Module هکبش اتید  هحفص 30)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

عمتجم5769313 یاه  نیبرود  یارب  زاین  دروم  هکبش  هحفص 48)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) یگدروخ شیاپ  نپوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000840 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
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 1 دادعت : 

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

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدروخ یگدروخ شیاپ   شیاپ نپوک   نپوک ناونع : : ناونع 8787
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رگزوریف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5768766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093140000038 زاین :  هرامش 

رگزوریف ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  یگنهامه  ههام /  تخادرپ 3  ربتعم /  یتناراگ  یلصا و  مالقا  دشاب / یم  تسویپ  مالقا  تسیل  هباشم /  یالاک  دک  زا  هدافتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمتاخ سدنهم   09307920391

1593748711 یتسپ :  دک  رگزوریف ،  ناتسرامیب   - نیرفآ هب  نابایخ  - ناخ میرک  نابایخ  - رصعیلو نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82141800-021  ، 82141303-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88942622-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سدق رهش  ینامیلس  رادرس  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095346000017 زاین :  هرامش 

سدقرهش ینامیلسرادرسدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلاصا بسچربو  irc دک دمیآ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاسگرزب یروسسکاو  یراوید  هیاپو  رتنیرپو  لارتناس  روتینام  هارمه  هب  چنیا  لقادح 18  یگنر  شیامن  هحفص 

روتکاف شیپ  هئارا  اب  یروف  لیوحت 

3754184615 یتسپ :  دک  هدازماما ،  نابایخ  یاهتنا  سدق   رهش  نارهت  ناتسا  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46149182-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 8888

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هناماس  قاصلا  روتکاف  شیپ  انمض  یمالعا  دک  ناریا  قباطم  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000299 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هناماس   هناماس قاصلا   قاصلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ انمض   انمض یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا قباطم   قباطم یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: تسویپ تسیل  قبط  تیلباق 24/7  یاراد  چنیا  یتعنص 42  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000199 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   in 43 زیاس  43DS44 لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  رظن  رد  روتکاف  کی  تهج  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  هئارا 

ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 
دشاب یم  لخاد  تخاس  یناریا و  یالاک  اب  تیولوا 

دشاب یم  یلحم  ناگدننک  نیمأت  اب  تیولوا 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192230-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   4242 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( . تسویپ لودج  قباطم   ...) یزیمور تکارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000162 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   MB-529 روتینام هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  تسویپ  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب .  یم  تسویپ  لودج  رد  تاصخشم 

یدمحم 06153507285 و 09169129654 یلع  دیس  ینف  سانشراک 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507067-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمور یزیمور تکارب   تکارب ناونع : : ناونع 9292

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 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش تسویپ  هناگادج  ینف  یلام و  داهنشیپ  دشاب و  یم  دتسویپ  قبط  زاین  دروم  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   0130239 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005000 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون  یکشزپ  یسدنهم   cm 150 زیاس یرادرب  ریوصت  روتکژنا  هاگتسد  دربراک  ولو  کچ  لبد  یوق  راشف   Y روتکناک الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک   MEDICAL POLYMER CO LTD
ددع 200 دادعت : 

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

 . دوش تسویپ  هناگادج  ینف  یلام و  داهنشیپ  دشاب و  یم  دتسویپ  قبط  زاین  دروم  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   0130239 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4148770-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

یگدروخ5768687 شیاپ  هحفص 68)نپوک  روتینام  ( روتینام

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

یرازفا5768766 تخس  هحفص 68)تاموزلم  روتینام  ( روتینام

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

یتایح5768804 مئالع  هحفص 68)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

ددرگ5768892 هناماس  قاصلا  روتکاف  شیپ  انمض  یمالعا  دک  ناریا  قباطم  یتایح  مئالع  هحفص 68)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5769057 یتعنص 42  هحفص 68)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یزیمور5769101 هحفص 68)تکارب  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5769319 متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  هحفص 22)لوژام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرادرب یرادرب ریوصت   ریوصت روتکژنا   روتکژنا هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک ولو   ولو کچکچ   لبد   لبد یوق   یوق راشف   راشف   YY روتکناک   روتکناک  -  - VM-7VM-7  گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس هخاش   هخاش ودود   لماک   لماک گنیتیف   گنیتیف ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ولو5769320 کچ  لبد  یوق  راشف   Y روتکناک  - VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف 
یرادرب ریوصت  روتکژنا  هاگتسد  دربراک 

هحفص 68) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یاه5769245 نیبرود  یرادهگن  رما  رد  ینف  تراظن  یقرب و  تاسیسات  یرادهگن  تاریمعت و  سیورس و 
هتسبرادم

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نوتسیب قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BSTN-1670-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5769107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( .دشابیم کرودیلاس  رازفا  مرن  تروصب  هشقن  مالعتسا و  مرف  تسویپ  سکع  قباطم   ) پمپ رتسوب  رواک  گنیسیک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وردوخ5768705 هب  بایدر  لاصتاروتالوگرددع  77- بایدر هاگتسد  103- ناگوان تیریدمرازفا  هحفص 41)مرن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کی5768724 اه و  نامیپ  اهدادرارق و  عماج  رازفا  مرن  یزادنا  هار  شزومآ و  سنسیال ، لاقتنا  شورف و 
ناگیار ینابیتشپ  هام 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5769013 تخس  یرازفا و  مرن  یاهشخب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،  تامدخ  ماجنا 
رلیوب لرتنک  متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ءاقترا  هب  طوبرم 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

پمپ5769107 رتسوب  رواک  گنیسیک  هحفص 75)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5769126 ( تلود یکینورتکلا  مالعتسا  یریگیپ و  هناماس  داپس (  سیورس  رازفا  مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طبترم5769173 کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یونعم و  تیکلام  هناماس  یحارط  زاب  هحفص 5)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5769244( دلج  ) یکیتسالپ ید  یس  هحفص 17)باق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5769367 مرن  اقترا  یتارباخم -  یو  هحفص 17)تیگ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

پمپ پمپ رتسوب   رتسوب رواک   رواک گنیسیک   گنیسیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

دوش5768862 یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب  تسویپ  لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس 
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 

هحفص 48) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

مواقم5768613 تانبرک  یلپ  هغیت  اب  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 76 ھحفص 76 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 8 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 8 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 5 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 11 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 10 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 29 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 6 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 7 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)

